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„Vývoj obchodních stezek Maky v období helénistických říší a na 
počátku principátu“ 
(200 normostran textu + 60 obrázků přímo v textu), Praha, 2019 

 

Oblast okolí Hormuzského průlivu se jeví být strategicky klíčovým regionem Blízkého Východu nejen 
v dnešní době, ale i v historických obdobích včetně antiky. Jeden z aspektů této strategičnosti, 
spočívající v možnosti kontroly obchodu mezi Indií na jedné straně a Mezopotámií (resp. 
Středomořím) na straně druhé, se rozhodl prozkoumat autor této práce. Za svůj cíl si klade konkrétně 
„analyzovat systém fungování obchodních cest napříč antickou Makou v posledních třech stol. př. Kr. 
a v prvním stol. po Kr.“ K jeho naplnění prostudoval velmi obsáhlou odbornou literaturu (soupis čítá 
12 stran!). Kocna dochází k závěru, že kontrolu Maky ze strany jak Seleukovců, tak Partů nelze mít za 
prokázanou a jejich existence zůstává spíše spekulativní. Za významnou považuje roli království 
Charakéné v jižní Mezopotámii a to spíše nezávisle na parthské ústřední vládě. Rekonstrukce 
vnitrozemských stezek (jeden z původně uvažovaných cílů práce) považuje při současném stavu 
bádání za rovněž hypotetické, bez možnosti založit je na věrohodných archeologických datech. Za 
pozornost stojí výrazná – a zatím nevysvětlená – odlišnost sídelní struktury na západě (dvě centrální 
lokality Mleiha a Ed-Dur) a na východě (nepřehledná početná skupina menších sídel) zkoumaného 
regionu. Zde citelně postrádáme mapové přílohy. 

Textově poměrně rozsáhlá a informativní práce trpí z pohledu čtenáře některými zbytečnými neduhy. 
První z nich spočívá v nedotažené struktuře: rozdělení celého textu na 1) Úvod, 2) Maku a 3) Závěr 
nenabízí oporu pro orientaci, stejně jako samotnému autorovi patrně příliš nepomáhalo v přípravě 
práce. Vhodnější by bylo například členění na teoretickou a praktickou část, přičemž první by 
poskytovala vhled do dějin bádání a dějin regionu, stejně jako by shrnovala existující teorie či názory 
ohledně hlavních řešených otázek. Druhá by pak představila materiál a data, z nichž J. Kocna chce 
vyvozovat své závěry. Následovat mohla diskuse obě předchozí části propojující a teprve pak závěr/y. 
Druhým problémem je pak opomenutí zevrubnějšího nástinu metod, s jejichž využitím autor hodlá 
v práci postupovat a své otázky zodpovídat. Oba problémy vnímám pochopitelně dílem také jako 
svou chybu v roli školitele, značná část práce vznikla již v zimě t.r. a jistě ji bylo možné přeskládat. 

Text 2. kapitoly, jenž je dále rozčleněn na čtyři části (vnitřní členění čtvrté kapitoly se odlišuje od 
prvních tří), seznamuje čtenáře s jednotlivými význačnými oblastmi zájmového regionu a v každé své 
podkapitole pojednává všechny možné aspekty dané lokality či subregionu, jejich lokální historií a 
dějinami bádání počínaje, architekturou – včetně funerální – a materiální kulturou pokračuje, a 
obchodními artikly či importy konče. Velké množství informací bylo možné čtenáři zpřehlednit 
využitím tabulek či grafů. Ve výsledku většina 2. kapitoly, jakkoliv čtivá, budí dojem, že autor 
analyzuje svá data rovnou v hlavě a čtenáři předkládá rovnou syntézu. 

Z formálního hlediska je práce poměrně dobře zpracována bez zásadních lapsů. Mezi drobnější 
problémy patří přebujelé využívání závorek a zejména příliš košatý sloh, uchylující se ke dlouhým 
souvětím, jenž komplikuje autorovo sdělení. Překvapí také absence seznamu vyobrazení, důležitého 
zejména proto, že tato jsou roztroušena porůznu v textu. Odkazy v textu v podobě kompletních URL 
adres také nepatří k standardnímu rejstříku citačních nástrojů, jak je vymezuje metodika ÚKAR. 



Naopak zásadním problém se jeví absence mapy či map celého regionu, ale i jeho dílčích částí, 
představující další znesnadnění v čtenářově orientaci. 

Kocnova práce, odhlédne-li od struktury – představuje vítaný a zdařile provedený počin, který přináší 
zajímavé postřehy k diskusi o obchodních stezkách a vzájemných kontaktech kulturních a obchodních 
středisek i politických celků v oblasti Perského zálivu a Arabského poloostrova ve vrcholném období 
antiky. V českém prostředí jde o ojedinělý text, jenž si zaslouží pokračování. 

Předložená práce přes zmíněné nedotaženosti určitě splňuje nároky na magisterskou diplomovou 
práci kladené a lze ji považovat za dostatečný podklad k obhajobě. Jako školitel navrhuji vzhledem 
k výše řečenému hodnocení velmi dobře. 

 

V Čelákovicích 30.8.2019      Ladislav Stančo 


