
Posudek školitele na bakalářskou práci "Hedvábná stezka: Kontakty Číny a západního 

světa", předloženou Jiřím Holečkem 

Téma, jímž se Jiří Holeček ve své bakalářské práci zabývá, je v poslední době stále populárnější, 

čemuž odpovídá i rychle se rozrůstající objem relevantní literatury. Značnému geografickému rozsahu 

tématu odpovídá i šíře možných přístupů, jež lze ve vztahu k tomuto okruhu zvolit. Autor zvolil 

minimalistický, nicméně - v rámci omezeného rozsahu bakalářské práce - poměrně vyvážený přístup. 

V úvodu shrnuje výpovědi základních písemných pramenů jak západních, tak východních. Tato část 

by jistě mohla být pojata důkladněji, autor se ale vhodně držel zaměření spíše na prameny 

archeologické, jimž se věnuje v kapitole následující. V hlavní části práce se zabývá různými aspekty 

fenoménu tzv. hedvábné stezky, její trasou, přepravovanými komoditami, způsobem přepravy, ale 

věnuje pozornost také některým významným kulturám (čteme-li tento přehled v Obsahu, neškodilo by 

dozvědět se číslo strany). V názvu uplatněný pojem "hedvábná stezka" by si možná zasloužil hlubší 

analýzu (viz např. D. Waugh, Richthofen's "Silk Roads": Toward the Archaeology of a Concept, The 

Silk Road, vol. 5., no. 1, str. 1-10, dostupné on line 

http://www.silkroadfoundation.org/newsletter/voI5numl /srjournal v5n l.pdD. Je však zřejmé, že téma 

nelze na 40 stranách vyčerpat. Diskuse o materiálních dokladech římské vojenské přítomnosti ve 

Střední Asii (str. 35, latinské nápisy) je zajímavým podnětem a jistě si zaslouží další zevrubnější 

zkoumání. 

Autor se i přes zjevnou snahu dopustil několika menších přehmatů v rovině formálního zpracování 

práce. Jedním z těch zbytečných je náhodné uspořádání seznamu použité literatury (str. 45-47) bez 

abecedního řazení, se zařazením křestního jména autora či dokonce titulu prof. (!) na prvé místo, 

s položkami, obsahujícími pouze autora a URL, chybějícím uvedením stránek u článků a dalšími 

drobnými nedostatky. Takovéto menší diskrepance najdeme i v odkazech na literaturu v poznámkách 

pod čarou (absence tečky za "větou", uvádění URL přímo do odkazu, pozn. 75 má link na obecnou 

stránku, nikoliv na konkrétní článek). Jistě by též bylo vhodnější uvádět Hérodota a jeho Dějiny 

v českém překladu než Herodotus a Histories (str. 19, pozn. 35). 

Přes uvedené nedostatky se autor, pokud jde o formální stránku, neodchyluje od lepšího průměru 

závěrečných prací. Obsahově je práce zpracována standardně a jako celek představuje dobrý podklad 

pro obhajobu a získání titulu bakalář. 
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Ladislav Stančo, 23.8.2010, Praha 


