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Posudek oponenta na magisterskou práci „Vývoj obchodních stezek Maky v období 

helénistických říší a na počátku principátu“ předloženou Bc. Janem Kocnou. 

(Ústav pro klasickou archeologii FF UK, 138 s., Praha 2019) 

 

Předkládaná diplomová práce si za cíl vytyčuje prozkoumat zapojení oblasti severo-

východního Arabského poloostrova (starověká Maka) do obchodních kontaktů napříč 

Indickým oceánem v období Helénismu a raného principátu. Autorovou snahou je lépe 

porozumět postavení regionu Maky v rámci mezinárodních obchodních tras a eventuelně 

i jejímu mezinárodně-politickému postavení. Prostředkem k dosažení vytyčeného cíle je 

analýza archeologických kontextů na několika stěžejních lokalitách v zájmové oblasti 

(Mleiha, e-Dur), doplněná o diskuzi geograficky blízkých kultur pozdní doby železné na 

pobřeží a vnitrozemí Ománu. 

Na začátek je nutné podotknout, že vymezení práce (geografické, chronologické, i po 

stránce cílů jichž chce dosáhnout) je velmi ambiciózní a možná příliš široké pro 

magisterskou práci. Autorovi patří jisté uznání za odvahu pustit se do téma, které je stále 

velmi špatně poznáno a závisí především na několika málo lokalitách. 

První (úvodní) kapitola se věnuje geografickému a chronologickému vymezení práce. Už 

zde se objevuje jeden zásadní nedostatek – struktura textu. Jsou zde dlouhé nečleněné 

pasáže, kde autor často skáče z jednoho tématu/období/regionu do druhého.  Lepší 

členění do menších podkapitol/pododdílů by pomohlo autorovi urovnat rozličná témata, 

kterým se věnuje. Zároveň by toto členění napomohlo čtenáři se v textu lépe orientovat. 

Dvě podkapitoly jsou věnovány historii archeologických výzkumů v SAE a Ománu. Autor 

možná zbytečně zabíhá do prehistorických výzkumů a málo se věnuje relevantním 

lokalitám a oblastem. Navíc, v kapitole 2, kde autor již popisuje hlavní lokality a 

archeologické kultury relevantní pro vlastní práci, také věnuje velkou část textu historii 

výzkumu. Zde by bylo lepší přísně oddělit tato dvě témata, aby zbytečně nerozmělňovaly 

pasáže věnované čistě popisu archeologických pozůstatků. Podobně některé pasáže 

úvodu (s. 8-10 a poznámky pod čarou) rozebírají historicko-kulturní kontext, který je 

ovšem detailně diskutován na začátku kapitoly 2. 
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Co naopak v úvodní kapitole absentuje zásadním způsobem je metodologie práce. Cíle 

práce jsou definovány poměrně obecně (s. 7 „obchodní kontakty“, s. 11 sociálně-

ekonomické vztahy mezi různými oblastmi v regionu a jejich rozdílný vývoj). Možná je to 

právě příliš obecné vytyčení cílů práce, co autorovi znemožňuje lépe definovat metody, 

které bude používat. Z textu implicitně vyplývá, že důraz bude kladem na materiální 

kulturu hlavních archeologických lokalit/kultur. Chybí přesné vymezení, jaké soubory 

materiální kultury budou sledovány (keramika, toreutika, mince, architektura apod.) a 

zhodnocení přínosu/limitace jednotlivých skupin. 

První část 2. kapitoly se věnuje historické geografii a syntéze současného historického 

bádání. Podobně jako v kapitole 1, stejná výtka musí být opakována: čtenář se setkává 

s velmi dlouhým, nečleněným textem (s. 22-51). Pasáže věnované pre- a protohistorii 

zabírají zbytečně mnoho místa. Zabíhá do detailů nepodstatných pro vlastní práci. 

Paradoxně se nedostatečně věnuje počínající krizi mezinárodního obchodu v 2.-3. st n. l. 

Chronologické vymezení práce poněkud nešťastně končí před zánikem komplexu Mleiha-

e-Dur (3. st. n. l.), což je potenciálně důležitý aspekt v porozumění daného regionu. Chybí 

kvalitní mapy doplňující historicko-geografickou část. 

Primární, antické, prameny pro poznání regionu jsou roztroušeny prakticky na celých 30 

stranách textu. Především tyto by si zasloužily důkladnější analýzu a zhodnocení 

v samostatné podkapitole. Kde autor mluví o Periplous Maris Erythraei, neuvádí důležitou 

syntézu od Lionela Cassona (byť kniha figuruje v seznamu literatury). G. Cohen je špatně 

citován (s. 42), publikace se neobjevuje v bibliografii. 

U některých vyjádření v této části práce není jasné, jestli se jedná o názor převzatý 

z literatury nebo o vlastní názor autora, jelikož mnoho pasáží je citačně velmi chudých. Za 

vzor může sloužit diskuze o počátcích mincovnictví (s. 33), kde se spekuluje zda-li první 

ražené mince neměly spíše symbolickou než peněžní hodnotu (zde bych argumentoval, že 

ražba vlastních mincí jednoznačně mluví pro počátky peněžní směny a celá pasáž je lichá). 

Opět, lepší členění textu práce (tematicky a chronologicky) by pomohlo k urovnání závěrů 

činěných autorem a odlišit je od summy současného poznání v historicko-archeologické 

literatuře. Určitým problémem první části 2. kapitoly je právě fakt, že autor často 

předjímá diskuzi a závěry, které by čtenář očekával v závěru práce, a nikoliv ještě před 

prezentací archeologické evidence. 
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Zbytek 2. kapitoly je věnován popisu hlavních archeologických lokalit a kultur, což 

představuje jádro práce. Tato část je více zdařilá, byť trpí podobnými neduhy jako 

předcházející kapitoly – popis archeologických kontextů je neuspořádaný (tematicky i 

chronologicky), zbytečně zabíhá do prehistorie a odbíhá od tématu. Chybí plány lokalit 

(stratigrafie) a mapy (lokality zmiňované v textu, distribuce jednotlivých kategorií nálezů 

apod.). V oddílu 2.1.1 autor velmi spoléhá na jeden online zdroj (muzeum v Mleize), byť 

výzkumy jsou publikovány alespoň v předběžných zprávách v odborných periodicích (a 

autor je zná, jsou v bibliografii). 

Po 2. kapitole autor skáče hned do závěru (kapitola 3). Úplně chybí analýza nebo diskuze 

založená na prezentaci archeologických skutečností z kapitoly 2. Tam kde je autor na 

dobré cestě – např. funerální architektura (s. 83) a keramický soubor z e-Duru (s. 91-96), 

téma přejde několika větami a přesune se k dalšímu. Závěrečná kapitola tak vypadá jako 

pokračování historicko-archeologické diskuze ze začátku kapitoly 2, kde autor sám 

nakonec přiznává, že všech vytyčených cílů práce nebylo možno dosáhnout. Musíme si 

ovšem položit otázku, bylo-li to vůbec možná vzhledem k současnému archeologickému 

poznání a absentující metodologii práce. 

K více formálním a technickým aspektům: 

a) Mnoho ilustrací v textu nemá uvedený zdroj 

b) Online zdroje nejsou správně citovány a neobjevují se v bibliografii 

c) P.p.č (=poznámka pod čarou) se mi nezdá jako standardní zkratka, stejně 

používání zkratky ibid. neodpovídá standardům ÚKAR 

d) Anglicismy – v češtině neexistuje ašlarské zdivo, ale kvádrové zdivo! (a další 

příklady) 

I přes četné výhrady práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou dobře. 

 

V Haifě dne 26.8.2019       Adam Pažout 


