
Posudek vedoucího na bakalářskou práci sl. Marie Huserové „Význam daru a jeho 

pojetí v kronice Zuozhuan“ 

 

 Bakalantka se v předložené práci věnuje rozboru údajů týkajících se významu daru 

především v navazování politických kontaktů a vytváření společenských vztahů v době 

Letopisů (770–453 př. n. l.), a to na základě klíčového a nejpodrobnějšího písemného pramene 

pro poznání dané epochy, kroniky Zuozhuan. Jedná se o úkol náročný, protože pro dobu 

Východní Zhou a na základě uvedeného pramene jde o téma dosud podrobněji nezmapované; 

stávající odborné studie – na něž předložená práce rovněž navazuje – aplikující na realitu 

starověké Číny obecnější kulturně-antropologické teorie se vztahovaly spíše k předchozí době 

Západní Zhou (cca 1045–771 př. n. l.) a vycházely z nápisů na bronzových nádobách a zvonech, 

případně čistě z pramenů archeologických. Bakalantčina analýza – přestože i vzhledem 

k inovativnosti tématu zůstává v řadě ohledů na poměrně jednoduché úrovni – je tedy již 

pouhou volbou tématu a přístupu schopna obohatit stávající poznatky. Autorce se podařilo 

skloubit kulturně-antropologický pohled s dobře vybranými ukázkami z klíčového pramene a 

postihnout potenciál kulturně-antropologických modelů při aplikaci na starověkou Čínu, 

zároveň však kriticky poukázat na nebezpečí příliš paušalizujícího a zjednodušujícího přístupu. 

Přitom prokázala nejen schopnost práce s velmi náročným starověkým čínským pramenem, 

nýbrž i schopnost shromáždit na bakalářskou práci nadstandardně rozsáhlou sekundární 

literaturu týkající se starověké Číny a – což je třeba vyzdvihnout zvlášť – obecněji kulturně-

antropologické problematiky, kriticky ji vyhodnotit a adekvátně aplikovat na zkoumaný pramen. 

Autorčiny schopnosti a budoucí potenciál to dokumentuje tím spíše, že ve všech fázích práce – 

při vyhledání relevantních pasáží z pramene, heuristice obecně – pracovala velice samostatně.  

 Práce má logickou a přehlednou strukturu: v první části autorka ve stručnosti 

představuje historický kontext doby Letopisů, přičemž je třeba ocenit, že nezabíhá do 

zbytečných podrobností, a naopak adekvátně zdůrazňuje rysy epochy, které jsou relevantní 

k hlavnímu tématu práce: zhroucení centrální autority a snahu o redefinování politických vztahů 

mezi jednotlivými zhouskými státečky. V následující části pak charakterizuje svůj základní 

pramen, kroniku Zuozhuan, a vyjadřuje se k problematice jeho autenticity. Tato část je – a těžko 

i může být něčím jiným – v zásadě shrnutím hlavních názorů západních badatelů na danou 

problematiku. Přehled je podán poučeně a s porozuměním věci. Jednu z nejcennějších částí 

práce pak pro sinologického čtenáře představuje kapitola věnovaná problematice daru 

v kulturně-antropologické literatuře. Zde autorka vykonala v heuristice asi největší kus práce a 



je její velkou zásluhou, že kromě základní práce Marcela Mausse podala shrnutí reflexe jeho 

názorů v odborné literatuře, jejich kritiku, a přihlédla i k nové teorii daru souvisejícího 

s nezcizitelným majetkem formulované Annette Weiner. Výsledný přehled svědčí o autorčině 

dobré orientaci v nelehkém tématu a vytváří odrazový můstek pro následnou vlastní analýzu. 

V té nejprve autorka charakterizuje jednotlivé kategorie darů, přičemž vychází z mechanické 

klasifikace vytvořené Constance Cook na základě nápisů na bronzových nádobách 

z předchozího období dynastie Západní Zhou. Ke každé kategorii darů je pak přiřazena 

relevantní ukázka z kroniky Zuozhuan. Samotná konfrontace kategorií definovaných na základě 

nápisů na bronzech se zmínkami o nich ve zkoumané kronice někdy přináší zajímavé výsledky: 

nyní mám konkrétně na mysli případ mušlí kauri, které jsou v nápisech na bronzech jednou 

z nejčastěji se vyskytujících kategorií darů, v kronice Zuoozhuan ovšem zmínky o nich 

prakticky chybějí. Pro vysvětlení tohoto rozporu autorka nabízí adekvátní vlastní vysvětlení. 

Mechanická charakteristika jednotlivých kategorií darů spolu s uvedením relevantních pasáží 

z Zuozhuanu pak vytváří předpoklady pro další rozbor v následující části práce, kdy autorka 

zkoumá aplikovatelnost Maussovy teorie tří povinností daru na údaje hodnoceného pramene. 

Možná by se dalo říct, že zde zůstává její rozbor na poměrně základní a spíše nahozené úrovni, 

nicméně celkové závěry práce jsou relevantní. Rovněž se vyskytnou velmi zajímavé dílčí 

poznatky mající pevné opory v prameni a v jeho interpretaci na základě obecnějších kulturně-

antropologických modelů: nyní mám na mysli zjištění ohledně speciálního významu 

bronzových obřadních nádob, které dobře rezonuje s představou A. Weiner o významu 

nezcizitelného majetku v utváření hierarchických vztahů.  

 Celkově se domnívám, že práce sl. Huserové ve všech ohledech splňuje požadavky 

kladené na práci bakalářskou. Autorka dokázala dobře uchopit inovativní téma, prokázala 

schopnost práce s pramenem, stejně jako schopnost zorientovat se v obecnějších modelech a 

aplikovat je: z uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení jako 

výborné.  

 

V Praze dne 8. 6. 2020 

Doc. Mgr. Jakub Maršálek Ph.D. 

  

 



 

 


