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Adéla Bajerová: Symbolika vody v křesťanství a islámu podle Mircey Eliadeho

Bakalářská práce

Posudek vedoucího práce

Práce vychází z Eliadeho morfologie posvátna a jeho pojetí symbolu a tuto teorii pak autorka 

aplikuje na konkrétní hierofanii vody v křesťanství a islámu. Jak sama zdůrazňuje, Eliade se 
(především ve svém Pojednání o dějinách náboženství) při analýze vodní symboliky zaměřuje 
spíše na archaické společnosti, křesťanství zmiňuje v menší míře a islám pomíjí úplně; proto 
tato práce chce nabídnout přehled způsobů, jimiž se vodní symbolika projevuje v těchto dvou 
světových náboženstvích, a ukázat, do jaké míry jsou Eliadeho teoretické předpoklady i na 
tomto poli relevantní.

1)   Struktura argumentace.

Práce je rozčleněna do tří hlavních celků: V první části se autorka věnuje Eliadeho pojetí 
hierofanií a symbolů, v druhé, nejrozsáhlejší části pojednává vodní symboliku a ve třetí tuto 
symboliku v islámu. Druhá a třetí část nabízejí nejprve víceméně popisný přehled různých 
druhů vodní symboliky, poté uzavírají analytickou úvahou, v níž se uvedené symboliky dávají 
do souvislosti s Eliadeho teoretickými koncepty. Stručný závěr pak shrnuje výsledky
předchozích rozborů. Argumentace je plynulá, přestože se autorka nevyhnula určitému 
opakování, je velmi snadné její postup sledovat, formulace jsou srozumitelné. Do jisté míry je 
to dáno tím, že autorka neprosazuje nějaké svoje původní teze, ale spokojuje se 
s parafrázováním Eliadeho textů, což platí zejména pro úvodní část a závěr. U částí 
věnovaných křesťanství a islámu jde rovněž o přehled rituálů a představ, spojených s vodou, 
který je excerpován z několika mála zcela základních zdrojů; jedná se tak spíše o informativní 
text, který představuje čtenáři především faktickou stránku dané symboliky s mírnými 

poukazy k theologickým souvislostem. Celkově lze říci, že hlavní intenci, tedy ukázat, že 
Eliadeho teoretické úvahy o symbolice platí i v křesťanství a islámu, práce naplňuje. Co se 
týče jednotlivostí, zmínil bych jen v souvislosti s ambivalentností vody možná nedostatečně 
zdůrazněnou etickou inertnost vody a jejich epifanií.

5 bodů

2)   Formální úroveň.

Práce působí na první pohled velmi přitažlivě, kvalitně vytištěná na dobrém papíru, dojem 
podtrhuje i pěkná stylistika. Při bližším náhledu se objevují některé nedostatky, jako jsou 
překlepy (je dobré zkontrolovat především viditelná místa, jako jsou třeba nadpisy – „Vodní 
symbolika v křesťasntví“ nepůsobí úplně šťastně), interpunkční chyby nebo špatně používaná 
velká písmena (např. Koránská pasáž, s. 20). Bylo by dobré také sjednotit skloňování jména 
Eliade; na s. 17 jsou „Eliadovy kategorie“, o odstavec dále „Eliadeho pojetí“ (obojí je možné, 
ale důsledně). Pokud se v textu objeví poukaz k názoru nějakého autora, měl by se objevit i 
odkaz na zdroj, i když nejde o citaci: Na s. 20 chybí bližší určení výskytu Tertulliánova 
názoru na zdroj očistné moci vody, stejně tak by se měl uvádět třeba zdroj křestní formule 
východních církví (s. 13, pozn. 27). V pozn. 40 je zmíněna Buchárího sbírka hadíthů bez 
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bližšího bibliografického určení. Co se týče odkazů v poznámkách pod čarou, jsou poněkud 
ledabylé a nejednotné; např. v pozn. 32 je „V“, v následující „in“ (navíc malým písmenem po 
tečce). V pozn. 29 je dokonce „in Tamt.“.

5 bodů

3)   Práce s prameny.

Autorka pracuje se třemi Eliadeho texty v českém překladu, jež by bylo možné v daném 
kontextu pokládat za primární, kromě Bible a Koránu jsou všechny ostatní používané zjevně 
sekundární. Není proto jasné, co je v závěrečné bibliografii míněno „sekundárně citovanou 
literaturou“ (s 28). Se všemi zdroji autorka pracuje adekvátně, odkazy jsou až na výše 
zmíněné nedostatky v pořádku, citace přiměřené a na místě.

6 bodů

4)   Vlastní přínos.

Jediným viditelným původním příspěvkem je aplikace eliadovských východisek na učení a 
praxi křesťanství (spíše katolictví) a islám. Práce má výrazně kompilační charakter, ale 
v dobrém slova smyslu, shrnuje mnoho informací do uceleného souboru pod určitým 
metodickým vedením.

4 body

5)   Obecný přesah práce.

Práce je religionistická, pracuje primárně s religionistickým materiálem (téma, metoda) 

s některými nevyhnutelnými přesahy do theologie. Určitě by proto mohla sloužit jako dobrý 
úvod či komparativní příručka i pro zájemce o křesťanství a islám.

5 bodů
Celkem: 25 bodů

Práce splňuje kritéria bakalářských prací, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi 
dobrá. 

V Praze dne 30.8.2016

PhDr. Milan Lyčka
Ústav filosofie a religionistiky


