
Posudek vedoucího na bakalářskou práci p. Adama Ostrihoně „Vojnové vozy 

v starovekej Číne“ 

 

 Autor se ve své bakalářské práci věnuje velmi zajímavému a důležitému 

fenoménu: válečným vozům ve starověké Číně, problematice jejich objevení se v Číně, 

proměnám jejich funkce v různých periodách čínského starověku a otázce praktického 

použití tohoto válečného prostředku v boji. Jde o práci značně náročnou, jíž se však autor 

zhostil úspěšně. 

 Práce vychází z obsáhlé a relevantní literatury v západních jazycích i v čínštině, 

ovšem určitým nedostatkem je značná závislost na několika pracích, které jsou pro dané 

téma klíčové. Nicméně autor ukazuje porozumění složité problematice a schopnost dobře 

se orientovat v tvrzeních jednotlivých autorů. Celkově předložená bakalářská práce 

představuje dobrý přehled problematiky válečných vozů ve starověké Číně. 

 Práce má vícevrstevné členění a logickou strukturu, která umožňuje přehledné 

představení daného tématu. V první části se autor věnuje otázce počátků válečných vozů 

mimo Čínu, přičemž relevantně využívá vícero prací týkajících se historie válečných 

vozů ve stepích a na Předním východě. Následně věnuje pozornost otázce průniku 

válečných vozů do Číny a shrnuje rozličné argumenty – archeologické, historické i 

lingvistické – ukazující na přijetí tohoto vojenského prostředku ze západu. Rovněž 

přehled jednotlivých nalezišť s vozy z období dynastií Shang a Zhou je podán poučeně, 

což platí i o shrnutí dokladů vypovídajících o rozličných funkcích vozu v uvedených 

obdobích a o jejich proměnách. 

 Značnou pozornost autor věnuje popisu konstrukčních vlastností vozů a jeho 

jednotlivým částem, přičemž je zřejmé, že v této nelehké technické problematice se velmi 

dobře orientuje. Tento podrobný technický popis pak představuje jedno z východisek pro 

závěrečnou část práce, kde autor hodnotí rozličné názory na možnost reálného využití 

válečných vozů v boji. Činí tak mimo jiné na základě srovnání se situací na Předním 

východě a v Egyptě, přičemž poukazuje na hlavní technický rozdíl v konstrukci vozů 

odlišujících Čínu od zmíněných dvou oblastí: na centrální polohu osy kol u čínských 

vozů, která značně omezovala jejich manévrovací schopnosti a vede některé západní 

badatele k závěru o praktické nepoužitelnosti čínských vozů v reálném boji. Autorovy 



závěry v tomto směru a jím podaný náčrt možného vývoje užití vozů jsou zcela v souladu 

s výpovědí rozličných typů pramenů, přičemž je třeba podtrhnout, že autor se pokouší i o 

vlastní rekonstrukci možného taktického nasazení vozů, která působí zajímavě, nicméně 

by nepochybně bylo třeba ji dále testovat na větším množství písemných dokladů z doby 

Letopisů. 

 Práce je – pokud to odlišný jazyk dovoluje posoudit – psána kultivovaným, 

hutným a čtivým jazykem, s minimem překlepů (jako je např. uvedení státu Yu místo 

Yan u pohřebiště v Liulihe).  

 Celkově se podle mého názoru autorovi podařilo podat poučený přehled značně 

složité problematiky, vyžadující práci s poznatky vícero oborů, prokázat schopnost práce 

s odbornou literaturou, i schopnost formulovat vlastní závěry. Jeho práce tedy splňuje 

požadavky kladené na práci bakalářskou, doporučuji ji k obhajobě a – s ohledem na 

zmíněnou, někdy značnou závislost na omezeném množství prací  – navrhuji její 

hodnocení jako velmi dobré. 
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