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Předložená bakalářská práce se zabývá jednou z tradičních mongolských 

sportovních disciplín – zápasem, mongolsky zvaným bo’h.   

Práce je členěná do pěti kapitol a závěru.  První kapitola  - Úvod - obsahuje kromě 

běžných podkapitol také uvedení do fenoménu zápasu obecně a stručný přehled 

významu a dějin zápasu v různých světových kulturách. Druhá kapitola se zabývá 

dějinami zápasu u eurasijských  kočovníků. Zde autor poukazuje na 

nepřehlédnutelné shody v kočovnických zápasnických tradicích. V této kapitole 

mimo jiné podává přehled etymologických studií o některých pojmech souvisejících 

se zápasem. Především na etymologických úvahách mongolských autorů tak 

demonstruje kulturní souvislosti zápasu v mongolském uvažování (např. Perleeho 

výklad souvislosti slov “zápasník” a “hrdina” (str. 31), nebo dále (str. 35) 

Enchbaatarův výklad souvislosti slov “zápasník” a “šaman”. Ve druhé kapitole také 

najdeme rozbor souvislosti zápasu a “náboženských” rituálů.  

Třetí kapitola, nazvaná  “Historie zápasu na území dnešního Mongolska”, podává 

zcela vyčerpávající přehled bádání o tématu zápasu u kočovníků v předmongolském 

i mongolském období. Autor opět pracuje jak s historickými prameny, tak se 

sekundární literaturou, a především na interpretacích mongolských autorů  

demonstruje mimořádnou důležitost postavení zápasu v mongolské kultuře. 

Čtvrtá kapitola se věnuje rozboru popisů scén zápasu v mongolské hrdinské epice. 

Stejně jako v předchozích kapitolách zde autor demonstruje důležitost symbolické 

roviny momentů zápasu a jejich jednotlivých aspektů. Zároveň upozorňuje na 

paralely ve významu a symbolice událostí zápasu v mongolském eposu a epických 

dílech jiných kultur.  

Pátá kapitola je popisem současné podoby mongolského zápasu – jak jeho 

formálních aspektů a pravidel, tak i významu a postavení v moderní mongolské 

společnosti. 

V závěru autor shrnuje poznatky o dějinách mongolského zápasu a jeho vztahu k 

zápasnickým tradicím v sousedních kulturách, především však odpovídá na otázku, 

kterou klade v úvodu, po původu mimořádné popularity a prestiže této disciplíny v 

současném Mongolsku. 

 

Bakalářská práce Manrtina Blažka je přehledně strukturovaná a formálně velmi 

dobře zpracovaná. Autor pracuje jak s mongolskými zdroji, tak s literaturou v dalších 

jazycích, a seznam použité literatury k tématu mongolského zápasu je zcela 

vyčerpávající.  Práce svým rozsahem přesahuje požadavky na bakalářskou práci, 

odpovídá spíše práci magisterské. Z výše uvedených důvodů práci jednoznačně 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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