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O P O N E N T S K Ý  P O S U D E K  N A  B A K A L Á Ř S K O U  P R Á C I   

Adéla Bajerová 

Symbolika vody v křesťanství a islámu podle Mircey Eliadeho 

 

Název celkem přesně vystihuje obsah práce: autorka nejprve ve stručnosti představí osobnost 

a dílo Mircey Eliadeho, speciálně jeho pojetí symbolu a symboliku vody. Následují dva hlavní 

oddíly, přehled vodní symboliky v křesťanství a v islámu a práce je zakončena závěrem, v němž 

autorka srovnává základní podobnosti a rozdíly vodní symboliky v  obou náboženstvích.  

Před samotnou oponentskou kritikou práce bych chtěl v první řadě pozitivně ohodnotit dva 

aspekty práce, za prvé, že si autorka zvolila fenomenologické téma, což u nás v  poslední době 

není příliš časté (bohužel), a za druhé, že se odvážila poměrně obecného pohledu na věc, v  němž 

klade vedle sebe celá dvě světová náboženství.  

Je poměrně obdivuhodné, že práce na takto obecné a všezahrnující téma dokáže v  jistém smyslu 

opravdu splnit to, co si předsevzala, a to v  rozsahu pouhých 26 stran. Celý podnik takto gene-

rálního srovnávání má samozřejmě mnohá úskalí, například vágní splácávání dohromady všeho 

se vším na jednu hromadu, enumerativní výčty zvyků, mýtů a nauk, které lze nějak asociativně 

napojit, v nichž jsou hledány selektivně vnější podobnosti a nikoliv principielní rozdíly, nedo-

statečné braní v potaz kulturního kontextu dané symboliky apod.  

Nutno říci, že větší detailista, nebo někdo, kdo (narozdíl ode mě) ve shodě s nejnovějšími trendy 

považuje Eliadeho za „autora minulosti“, by práci hodnotil podstatně méně příznivě, než já, a 

je též nutno říci, že práce na tohoto hypotetického (většinového) kritika vůbec není připravena. 

V práci úplně chybí jakékoliv kritické zhodnocení Eliadova přístupu a autorčina obhajoba toho, 

že navzdory tomu, co je Eliadovi následující generací badatelů vytýkáno, jej z těch a těch dů-

vodů považuje za stále relevantního jakožto paradigma religionistova bádání . K tématu existuje 

badatelská diskuze mezi kritiky a obhájci.1 Autorka nás ale nechává ve své práci viset v  jakémsi 

metodologickém ahistorickém bezčasí, v nekritickém lůně Eliadově.  

V následujících pododdílech budou námitky a postřehy již často jen ve formě jednotlivých bodů.  

Snad není třeba zdůrazňovat, že námitky a kritika nejsou samozřejmě nikdy finálním soudem 

(snad s výjimkou formalit a překlepů), ale jsou vždy otevřené k  diskusi a objasnění ze strany 

autorky. 

 

1) STRUKTURA ARGUMENTACE 

a) Práce je strukturována v zásadě systematicky, jak bylo zmíněno výše.  Obě sekce věnované 

dvěma náboženstvím jsou v podstatě enumerativně-kompilačního charakteru, jakýmsi „vrše-

ním příkladů“, přičemž prakticky vždy se jedná o (v západní kultuře) všeobecně známé příklady . 

Každá sekce je pak ukončena rozborem, který je jakýmsi křížencem mezi souhrnem, opaková-

ním a autorčinými úvahami. Oběma rozborům se jen částečně daří jejich pokus o myšlenkovou 

                                                           
1 Např. Guilford Dudley III, Religion on Trial: Mircea Eliade & His Critics, Philadelphia: Temple University Press 
1977, exemplář k dispozici v knihovně ÚFaR. 
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syntézu. Osobně bych ocenil v tomto ohledu systematičtější přehled jednotlivých aspektů vodní 

symboliky, klidně i formou přehledného výčtu nebo myšlenkové mapy. 

b) Problém s nehomogenitou hloubky detailu: Výklad je povětšinou velmi stručný (což je kvůli 

širokému záběru nutné), ale místy se naopak pouští více do široka a do historických nebo fak-

tických detailů, případně náhlých citací ze sekundární literatury, které vlastně k přehledu sym-

boliky nejsou potřeba (např. s. 15 u posvátných pramenů). Práce svým povšechným a přehledo-

vým charakterem zjevně neumožňuje pouštět se do diskuzí o tom, jestli je něco opravdu starý 

křesťanský obyčej nebo zda se jedná o výsledek složitých synkretistických procesů, tak bych 

doporučoval se takovýmto odbočkám vyhnout.    

c) Během výkladu často není možné rozpoznat, jestli teze, kterou čteme (např. „Netvor je při-

tom sám ztělesněním prapůvodního chaosu.“ s. 8 ; nebo „Vezměme však v úvahu, že Duch svatý 

je v podstatě označením vyšší posvátné skutečnosti.“ s. 17), je (1) autorčin nápad, (2) známá 

Eliadova interpretace, (3) co by podle názoru autorky na daném místě nejspíše řekl Eliade nebo 

(4) vystihuje pozici vykladačů  z nitra dané náboženské tradice samé. Tyto čtyři roviny se často 

mísí do stavu nerozlišeného akvatického chaosu.  

Zvlášť v části věnované Novému zákonu a křesťanství (při výkladech o Duchu svatém apod.) se 

náhle pohybujeme spíše uvnitř křesťanské nauky a teologie (nebo autorčiny interpretace této 

nauky), než abychom se na ni dívali zvenku. 

Podobná výše zmíněné je nejasnost v tom, z jaké perspektivy je výklad veden, nebo jaký druh 

distance si autorka drží, což je možno ilustrovat větami jako: „Není tedy zcela jisté, jak velkým 

podílem působí v křesťanských ritech voda a jakým Duch, je ale zřejmé, že jsou spolu ve velice 

úzkém vztahu.“ (s. 10) – Jak je to myšleno? Jakým podílem fakt působí voda a jakým Duch svatý?  

H o d n o c e n í :  4  b o d y  z  8 .  

2) FORMÁLNÍ ÚROVEŇ 

a) Občasné přebývající mezery (např. před pozn. 3 na s. 2, před pozn. 18 na s. 11). 

b) Horní uvozovky ("a") se mísí se standardními českými („a“) , (např. poznámky na s. 2 vs s. 5). 

c) Překlepy, které svědčí o tom, že práce neprošla ani automatickou kontrolou v  textovém edi-

toru (např. přímo v názvu kapitoly 4 je „KŘESŤASNTVÍ“ (s. 6), podobně „při katolikcé liturgii“ (s. 

11) atd. 

d) Překlep nebo chybný zápis jména: „o mořské obludě, leviatnovi“ (s. 8), hebr. ִלְוָיָתן, [livjátán], 

v ekumenickém překladu livjátan, v kralickém Leviatan, autorka každopádně netrefila ani 

jedno. 

e) Drobné stylové neobratnosti, např. „Ezechiel ve svém vidění vidí řeku“ (s. 7), což pravda 

pěkně napodobuje hebrejskou starozákonní figuru etymologicu, ale čeština spíše než repetici 

dává přednost variaci; obrat „ve světle tohoto úhlu pohledu“ mísí dohromady svě nekompati-

bilní metafory; dvojznačné formulace: „a odlišilo ji tak od vody používané k  rituálům po-

hany.“ (s. 11) – není zřejmé, zda se jedná o „hanobící rituály“, a nebo „pohanské rituály“ . 
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f) Užití pluralis humilitatis, což místy způsobuje nejistotu v tom, kdo hovoří: „co se týče islámu, 

musíme se potýkat s omezeným množstvím pramenů“ (s. 1) – kdo je ten „my“, co se musí potý-

kat? (1) „my“ autorka („nezískala jsem je, ale nejspíše existují“), (2) „my“ západní badatelé, 

nebo (3) „my“ lidstvo?  

H o d n o c e n í :  5  b o d ů  z  8 .  

3) PRÁCE S PRAMENY 

Autorka s poměrně omezeným spektrem pramenů nakládá povětšinou korektně, ale najde se i 

řada problematických míst. Například v sekci o křesťanství je mezi primárními prameny kromě 

Bible užit již jen Tertullián (s. 10) . Což je sice zvláštní selekce, ale samo o sobě by to nevadilo, 

ovšem podle neúplné citace zdá, že s pramenem nebylo pracováno přímo, nýbrž že je citován 

jen podle sekundární literatury. V poznámce chybí odkaz na edici a stránku a titul úplně chybí 

v bibliografii na konci.  

Na řadě míst věnovaných křesťanství autorka zmiňuje nám „všeobecně známé“ věci, například 

při popisu křtu, takže je pochopitelné, že často jednotlivé informace nedokládá od kazy na pri-

mární nebo sekundární literaturu, i když by to technicky bylo nejspíše správnější. V  případě 

islámu je tento problém trochu zřetelnější, např. kapitolka „ghusl“ a „omývání mrtvých“ (s. 21 

a 22) a některé další jsou úplně bez odkazu na zdroj, odkud autorka čerpá svoje informace (i 

když se jedná o relativně známé věci). Když už odkazy na literaturu uvádí, jsou někdy nekom-

pletní (např. pozn. 40, na s. 22), nejspíše čerpané z  neuvedené sekundární literatury. Stačilo by 

doplnit „citováno dle“ s odkazem na zdroj a bylo by to v pořádku.  

Bibliografie je celkově poněkud chudá, nicméně s  ohledem na pojetí práce je to nejspíše pocho-

pitelné. V bibliografii autorka nemá rozdělení na primární a sekundární literaturu, ale místo 

toho má zvláštní kategorii „sekundárně citovaná literatura“, která nejspíše označuje díla, která 

autorka nikdy neviděla a cituje je dle jiné sekundární literatury, kterou v  ruce měla. V takovém 

případě bych se přikláněl k tomu uvádět pouze tu literaturu, kterou opravdu používala.   

V rámci hodnotícího kritéria „práce s prameny“ se také negativně promítla absence reflexe me-

todologické diskuse o Eliadovi. 

H o d n o c e n í :  4  b o d y  z  8 .  

4) VLASTNÍ PŘÍNOS 

Záblesky autorčina vlastního přínosu se objevují jednak ve dvou kapitolách nazvaných „roz-

bor“ a jednak v samotném závěru. Zbytek práce je v  podstatě jen uspořádaným přehledem po-

měrně známých faktů. Úvahy a pokusy o syntézy a komparace provedené v  rozborech a závěru 

mě osobně přijdou slibné a zajímavé (např. postřeh o tom, že narozdíl od islámu, křesťan ství 

potřebuje vodu pro rituální užití nejprve posvětit), ale bohužel se často jedná jen o náznaky a 

poznámky, místo toho aby se některé z myšlenek autorka věnovala zevrubněji a zkusila ji před-

stavit jako svoji tezi.  

H o d n o c e n í :  4  b o d y  z  8 .  
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5) OBECNÝ PŘESAH PRÁCE. 

Práce má svým zaměřením velký potenciál k  obecnému přesahu, nicméně kvůli tomu, že se au-

torce podle mého názoru nepodařilo na závěr zformulovat nějakou jasnější tezi, zůstává práce 

víceméně jen jakýmsi souhrnem. 

H o d n o c e n í :  3  b o d y  z  8 .  

P o z n á m k y  a  o t á z k y  k  d i s k u s i :  

a) „Vodní symbolika je také spojena s příslibem božího království a spásy. Její ambivalentní 

charakter již není v Novém zákoně tolik patrný...“ (s. 9) píše autorka bezprostředně poté, co 

uvede (1) Ježíšovo chození po vodě, (2) proměnu vody ve víno, kdy v obou případech má zjevně 

voda spíše negativní konotace, v prvním případě jako element, který Ježíše jen díky zázraku 

neutopí, v druhém případě jako něco méně hodnotného, co teprve po zázračné proměně se 

stává tím pravým. Není to v rozporu? 

b) V práci se dočteme: „Eliade se prezentuje (...) i jako strukturalista, protože symbol dle něj 

nejenom zprostředkuje nějaký význam sám o sobě, ale je také osmyslněn postavením v  širším 

systému podobných symbolů, tzv. symbolice.“ (s. 3 dole) – Dokázala byste rozvést v jakém 

smyslu podle vás Eliade je (a v jakém není) „strukturalista“? Dá se toto nějak konkrétně ilustro-

vat (nebo: ukázalo se něco takového) na vámi zkoumaném materiálu?  

c) V práci se dočteme: „[Nesourodé symboly a hierofanie vytvářejí] mřížku, do které zapadají a 

v níž mezi sebou vytvářejí vazby na základě sympatie.“ (s. 4) – Z popisu není jasné, jestli je touto 

mřížkou míněna symbolická soustava dané jednotlivé kultury, nebo jakási transkulturní arche-

typální mřížka? 

V souhrnu je třeba říci, že práce je na jedné straně sympatická svou odvahou a širokým záběrem, 

svou schopností naplnit předsevzatý cíl, na druhé straně při podrobném pohledu najdeme sla-

biny a problémy, které však nezruší celkový dobrý dojem.  

C e l k o v é  h o d n o c e n í :  2 0 ,  t j .  d o b ř e .     

Práce splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci, oponent ji  proto doporu-

čuje  k obhajobě se známkou dobře . 

 

 

 

V Praze dne 2.  9.  2016       Mgr. Jan Kozák ,  PhD.  

Ústav filosofie a religionistiky  

 


