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Hedvábná stezka: Kontakty Číny a západního světa 

Práce začíná úvodní kapitolou s (obtížným) vymezením tématu, diskusí o pramenech 

písemných i archeologických a shrnuje obecně otázky rozvoje obchodních vztahů na Dálném 

Východě. V hlavní části se autor věnuje napřed trase, pak způsobu dopravy a přepravovaným 

komoditám. Pk podává stručný přehled o významných arhceologických kulturách na 

Hedvábné stezce (Skýtové, Siung-nu, JUe-č(, Sogdové, Parthové. Poslední kapitola před 

závěrem je věnována stykům mezi Čínou a římskou říší. 

Práce představuje pokus o orientaci v dané problematice na podkladě shrnutí evidence 

literárních i archeologických pramenů v obecném smyslu, v daném smyslu ovšem bez 

podrobnější analýzy jednotlivých kategorií pramenů. Představuje svědectví o autorově úsilí o 

proniknutí do problematiky podle dostupných mu pramenů. Kladně lze zhodnotit autorův 

pokus o orientaci v dostupné literatuře a pramenech na internetu a také to, že se pokusilo 

vlastní výklad některých problémů na základě dostupné mu literatury, bohužel se vyhnul 

nejzávažnějším archeologickým dokladům, jako jsou helénistické nádoby v čínských 

hrobkách a ani jinde neanalyzoval podrobněji. Také je někdy při neurčitosti dokladů jen 

obecně shrnuta informace např. o sklu; v případě hedvábí je ponechána stranou jako 

marginální jeho výroba na Kóu; v případě drobných ojedinělých nálezů hedvábných nití 

(např. v halštatských hrobkách) asi nelze tvrdit s jistou, zda šlo opravdu o hedvábí čínského 

původu a ne ze Středomoří. To se týká i dalších otázek, ovšem je jasné, že v tak složitém 

problému i zkušenější autor sotva mohl učinit o mnoho více. Obsáhlá bibliografie postrádá 

některé souborné práce, jako např. katalog Seidenstrasse v Mnichově a není řazena podle 

abecedy, jak by se slušelo. Také by bylo vhodné přihlédnou ke svazku "Ceylon between East 

and West", Praha 1993, který je v knihovně (ed. oponent) a k článku J. -B. - 1.- Ondřejová 

v posledním svazku Graecolatina Pragensia, 22, 147-154, který je v bibliografii uveden jen 

velmi nepřesně., 

Přes uvedené výhrady je práce ve svém celku užitečným shrnutím, odpovídajícím 

možnostem autora a mohla by být dobrou úvodní částí k pozdější jeho magisterské práci. 

Lze shrnout, že předložená práce je dobrým podkladem pro obhajobu. 
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