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92 stran včetně příloh. 

Tématem předložené práce je zdaleka nejpopulárnější mongolská sportovní disciplína – zápas, zvaný 

mongolsky “böch”. V úvodu si autor klade za cíl  popsat historické  kořeny a souvislosti a příčiny 

mimořádné popularity tohoto sportu a obrovské prestiže zápasníků v moderním Mongolsku, vedoucí 

často k politickému angažmá bývalých přeborníků v zápase. 

Práce je přehledně a systematicky členěná.  V úvodní kapitole se autor stručně věnuje dějinám 

zápasu v různých archaických kulturách – Sumeru, Persii, Řecku a Říměna jedné straně a v Číně a 

Japonsku na straně druhé. Ve druhé kapitole navazuje historií zápasu u kočovníků eurasijských stepí. 

Zvláštní podkapitolka je věnovaná bádání o etymologii altajskojazyčných slov, souvisejících se 

zápasem, především přímo pojmenování zápasníka. V jiné podkapitolce autor popisuje “rituální” 

aspekt zápasnických tradic. Pod tento pojem zahrnuje jak rituální úkony prováděné v souvislosti se 

zápasem, tak skutečnost, že zápasy byly a dodnes jsou součástí obětních a jiných rituálů.  

Třetí kapitolu lze označit za pomyslné těžiště práce. V první části diplomant shromáždil a utřídil 

množství historických zpráv o zápase na území Mongolska u předmongolských kultur – Skytů, Siung-

nuů, Sien-piů a Kitanů. Podrobně zde rozebírá jak písené prameny, tak archeologické nálezy. Ve 

druhé části se věnuje zprávám o zápase a “kultu siláků” v Tajné kronice Mongolů a Džuvajního 

Dějinách dobyvatele světa, dále pak shrnuje vývoj zápasu od 14. století do současnosti. Ve čtvrté 

kapitole podrobně rozebírá pasáže popisující zápas ve dvou překladech mongolského eposu a všímá 

si paralel v jiných světových eposech. Pátá kapitola se věnuje současnosti mongolského zápasu. Zde 

se napjatý čtenář konečně dozví, v čem mongolský zápas a jeho specifika spočívají, jaká jsou pravidla, 

jaký je systém vybírání “přeborníků” a jaké tituly a odměny vítězové dostávají. 

Závěrečná, šestá kapitola vyváženě shrnuje hlavní body a poznatky z celé práce a mimo jiné 

odpovídá na úvodní otázku konstatováním, že zápas představuje jeden z “pilířů současné mongolské 

národní identity” a pro moderní městské obyvatelstvo symbol spojení s nestaršími kočovnickými 

kořeny. V poslední části závěru navrhuje další směry možného bádání o mongolském zápase. 

Předložená bakalářské práce je důkladným, přehledným, formálně bezchybným a dobře vystavěným 

zpracováním jasně vymezeného tématu. Autor prokázal erudici v práci s různými typy zdrojů včetně 

mongolských vědeckých i populárních publikací a materiálu z vlastního terénního výzkumu, které 

spojil do funkčního a čtivého celku. Výše zmíněné neobvyklé “načasování” popisu předmětu 

zkoumání nikterak nevadí přehlednosti a srozumitelnosti práce.  

Předložený text přesahuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji jej k obhajobě a 

navrhuji hodnotit známkou “výborně”. 
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