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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Adam Ostrihoň: Vojnové vozy v starovekej Číne. 

 

Autor práce měl za úkol zhodnotit různé interpretace funkce koni tažených vozů 

odkrytých archeologickým výzkumem na území Severní Číny a datovaných do 

období dynastií Shang a Zhou, a to s důrazem na problematiku možnosti a způsobu 

jejich využití v boji. Vzhledem k povaze pramenů se jedná o velice komplikované 

téma, ke kterému však autor chvályhodně přistoupil nejen analyticky, ale i 

komparativně, a zasadil ho do kontextu vývoje využití válečných vozů ve starověkém 

světě. Práce jako celek má velmi dobré logické členění a je psána kultivovaným 

jazykem. K přednostem práce patří také vlastní autorova hypotéza o možnosti využití 

vozů jakožto nájezdních střeleckých ramp, které měly za úkol rozbít nepřátelskou 

formaci.
1
  

 

Bohužel, přes bohatý seznam sekundární literatury je u předložené práce zřetelná 

extrémní závislost na dvou sekundárních zdrojích, ze kterých autor v nadměrné míře 

doslovně přejímá celé odstavce či dokonce kapitoly. Tato kompoziční praxe se 

neomezuje na pasáže věnující se popisům archeologických nálezů, kde by byla na této 

úrovni ještě částečně omluvitelná, ale bohužel se výrazně promítá i do dalších 

argumentačních či shrnujících pasážích. V očích oponenta se tím průkaznost autorovy 

schopnosti práce s čínskými prameny i sekundární literaturou významně snižuje. To je 

politováníhodné především z toho pohledu, že i přes výše uvedené se zdá, že autorovi 

dobré porozumění dané problematice nechybí. 

 

Výtku si také zaslouží smíšené a nekonzistentní užívání tradičních a 

zjednodušených znaků a nedbalé grafické dělení textu do odstavců. Větší pozornost 

by zasloužil tónový zápis názvu hlavního pramene práce, kroniky Zuozhuan. Taktéž 

překlad pasáže z této kroniky na s. 63 by byl hoden pečlivějšího přístupu a alespoň 

minimálního komentáře. 

 

                                                           
1 Hypotéza funkce válečného vozu jako „tanku“ který by rozbil nepřátelskou linii byla pro blízkovýchodní vozy 

zavržena (viz Littauer a Crouwel 1979: 92), nicméně jejich funkce jako platforem pro lukostřelce, které mohly být 

využity při bočním útoku, byla pro Blízký východ druhého a prvního tisíciletí př. n. l. dlouhou dobu všeobecně 

přijímána (viz ibid. a s. 128). Experimenty s replikami starověkých egyptských a asyrských vozů však napovídají, 

že vozy byly jako střelecké platformy využívání spíše pro čelní útok, viz Crouwel, Joost (2013). „Studying the Six 

Chariots from the tomb of Tutankhamun – an update“. In: André J. Veldmeijer a Salima Ikram (edd.), Chasing 

Chariots: Proceeding of the First International Chariot Conference (Cairo 2012). Leiden: Sidestone Press, s. 88. 

Tato teorie nicméně předpokládá schopnost vozů náhle a prudce změnit směr, což se neslučuje s možnostmi vozů 

čínských. Využití starověkých čínských vozů způsobem navrženým autorem práce stojí za zvážení a rozhodně 

bych autorovi doporučil s touto hypotézou dále pracovat a otestovat ji na povaze materiálu, který je s válečnými 

vozy nacházen – v tomto případě by za pozornost stály především pozůstatky oštítění vozu, toulců, kuší, hroty šípů 

a oštěpů a podobně. 
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Přestože byl cíl práce z formálního hlediska splněn, výše uvedené nedostatky jsou 

tak závažného charakteru, že nezbývá než navrhnout hodnocení dobře. 

 

Otázky do diskuze:  

 

1. Pokud se týká válečných vozů, svědectví epigrafických pramenů pro období 

Shang i Zhou je zdá se poněkud v rozporu s archeologickými nálezy. Jak bychom 

měli tento rozpor vysvětlit? Do jaké míry můžeme o nalezených západozhouských 

vozech hovořit jako o válečných a na základě jakých kritérií? 

 

2. Do jaké míry odráží a vůbec může odrážet podoba rituálně pohřbených vozů 

jejich podobu reálnou a jejich využití? 

 

 

 

 

 

V Chicagu dne 30. 1. 2015 

 

Mgr. Ondřej Škrabal 


