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Posudek: 

Bakalářská práce Petra Macka je velmi dobře zpracovaným příspěvkem k vymezenému 
období dějin čínské knižní kultury - od nejstarších písemných památek do konce ll. století 
našeho letopočtu. 

Z hlediska rozsahu tohoto dějinného vývoje je práce spíše souhrnným přehledem ( jak sám 
autor uvádí v Předmluvě práce a jak je také vyjádřeno v cíli bakalářské práce). To však 
nesnižuje význam tématu ani kvalitu zpracování obsahu této práce. Naopak - uvedená 
bakalářská práce přináší řadu zajímavých informací o čínské "knižní" kultuře vymezeného 
období a je dokladem autorovy schopnosti vybrat základní a podstatné poznatky vážící se 
k tématu. 

Autor práce se v logické struktuře jednotlivých kapitol zabývá nejprve nejstaršími písemnými 
památkami, které utvářely čínskou kulturu a posléze zpracovává období prvních předchůdců 
knihtisku, tisku z dřevěných desek a práci uzavírá poslední částí pojednávající o tisku 
z pohyblivých typů a knižní produkci daného období. 

Sledovaná problematika je vhodně a správně zasazena vždy do širších historických 
souvislostí, i když rozsah práce neumožnil autorovi rozpracovat tyto souvislosti podrobněji. 

Z uvedené práce zřetelně vyplývá autorovo zaujetí tématem, které je dané mj. jeho studiem 
čínského jazyka a také dlouhodobým zájmem o čínskou kulturu ajejí historii. 

V práci ocel'íuj i také doprovodný materiál, jakým je bezesporu rejstřík vybraných pOjmu 
s doplňujícími informacemi, obrazové přílohy, které vhodně doplňují text práce, přehled 
čínských dynastií a v neposlední řadě i obsáhlý seznam použitých informačních zdrojů. 

Bakalářskou práci Petra Macka hodnotím jako výbornou a doporučuj i j i k obhajobě. 

Pozn.: 
Je třeba opravit pravopisné chyby - str. 3, 9.ř.zdola ... které utvářely a stejně tak na str. 40 - 2. 
ř. zdola ... které utvářely. 
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