Posudek vedoucího na bakalářskou práci sl. Dominiky Píbilové „Lakové předměty státu
Chu v hrobovém kontextu“

Předložená bakalářská práce má představit proměny ve struktuře a výbavě hrobů,
především co se týče lakových předmětů, od sklonku doby Letopisů po dobu Válčících států a
zařadit je do širšího kontextu společenského a duchovního vývoje v daném období. Tyto
změny mají být dokumentovány na konkrétním příkladu dvou hrobek náležejících do kulturní
a politické sféry jižního státu Chu: hrobky markýze Yi z chuského vazalského státu Zeng,
datované do roku 433 př. n. l., a hrobky chuského vysokého hodnostáře Shao Tuoa
v Baoshanu, pocházející z roku 316 př. n. l.
V úvodních částech práce autorka charakterizuje politický a společenský vývoj
v průběhu 5. a 4. stol. př. n. l. a poté obrací pozornost k vývoji struktury a výbavy hrobů se
zřetelem ke státu Chu. Následující kapitola je věnována obecné problematice lakových
předmětů ve starověku a následně autorka podrobně představuje obě hrobky, které jsou
předmětem porovnání. Těžiště práce poté spočívá ve srovnání kategorií lakových artefaktů
v obou hrobkách, přičemž se autorka zaměřuje na hudební nástroje a předměty denního užití.
Dospívá k závěru, že mezi oběma hrobkami je zřetelný posun od důrazu na rituální funkce
zemřelého k zajištění jeho existence v posmrtném životě předměty denní potřeby. Tento
posun je patrný i ve skladbě lakových předmětů: zatímco v hrobce markýze Yi z Zeng hrají
významnou roli rituální hudební nástroje uložené ve zvláštní hrobové komoře, v mladší
hrobce převládají nástroje pro provozování zábavné hudby, tatáž změna je zřejmá i ve skladbě
lakových nádob.
Práce slečny Píbilové je převážně kompilačního charakteru a její závěry vycházejí ze
západní sekundární literatury, což ovšem vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářskou
práci. Relevantní a uspokojivě obsáhlou literaturu se autorce podařilo s přehledem a
porozuměním shrnout a do tohoto kontextu zařadit konkrétní srovnání výbavy obou hrobek. U
bakalářské práce je třeba vyzdvihnout pečlivou práci s čínskými zdroji, konkrétně původními
publikacemi obou hrobek. Práci doplňuje dobře a pečlivě zpracovaná příloha.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučuji práci slečny Píbilové k obhajobě a
doporučuji její hodnocení výbornou.
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