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Práce Petry Cejnarové si klade za cíl „stručně představit a charakterizovat používaný oděv, 
zbroj a zbraně perské armády od doby vlády Kýra Velikého až po panování Dáreia III“. Po 
krátkém úvodu, kde je zhruba načrtnuta geografická a etnická struktura perské říše a představeny 
hlavní kategorie pramenů, které mohou k poznání problematiky přispět, následuje kapitola 
„achajmenovská armáda“, kde pokračuje výklad o kategoriích pramenů (zatímco o roli a významu 
jednotlivých taktických zbraní – pěchoty a jízdy – autorka pojednala – tj. zmínila se – v kapitole 
předcházející?). Následně věnuje autorka po jedné větší kapitole oděvu (jakým způsobem souvisí 
s oběma následujícími kategoriemi?), výstroji a výzbroji nejprve pěších vojáků (kap. 3), pak jezdců 
(kap. 4), a to včetně postroje (proč?) a ochranné zbroje koňské a zmínky o válečných vozech. 
Kapitola 5 „Spojenecké jednotky“ je spíše seznamem vybraných neperských jednotek v rámci 
perského vojska (na otázku jejich výzbroje a výstroje dojde jen v některých – náhodně? – 
vybraných případech). Text uzavírá závěr, kde jsou předloženy některá shrnující tvrzení o povaze 
a vývoji studované látky. Za ním následuje obrazová příloha předkládající zejména ikonografické 
prameny (a několik prvků koňského postroje?) a po ní „katalog“, v němž jsou shromážděna 
vybraná (podle jakého principu?) achajmenovská militaria spolu s vybranými ikonografickými 
prameny. Tyto tvoří celou polovinu katalogu (12 z chabých 24 položek, mezi 12ti hmotnými 
prameny nacházíme i další udidlo, jaké bylo zahrnuto i do „obrazové přílohy“). Rozdělení 
ikonografických pramenů mezi „obrazovou přílohu“ a „katalog“ není v práci zdůvodněno a ani 
žádnou vnitřní logiku takového rozdělení nelze z obou oddílů vyčíst. Katalog přitom neplní funkci 
jinou než právě „druhé obrazové přílohy“: ač se práce věnuje řadě zcela různorodých nálezových 
kategorií, v katalogu je každá z nich zastoupena (pokud vůbec) zpravidla jedinou (náhodně 
zvolenou?) položkou.  

Rozpaky vyjádřené nad „katalogem“ jsou jen symptomy vážných problémů, které provázejí 
celou práci. Už sám záměr vytvořit přehled achajmenovské výstroje a výzbroje se jeví pro 
bakalářskou práci jako buď příliš banální či příliš ambiciózní (najít vhodnou míru by bylo velké 
umění), jeho rozšíření ještě i o oděv lze pokládat za nemístné. Je otázkou, zda je účelné, a prori 
oddělovat pojednání o výzbroji a výstroji vojáků pěších od jízdních: většina pojímaných kategorií 
předmětů spadá do obojího a rozlišení mezi nimi by mělo být věcí rozboru v rámci práce, nikoliv 
rozhodnutí na jejím počátku. Ostatně v závěru se dočítáme, že se vybavení obou složek vojska 
nijak zásadně nelišilo. O bojové taktice achajmenovských vojsk se dočítáme spíše mimochodem 
prostřednictvím nesourodých zmínek roztroušených po textu, přitom by tato otázka měla být 
předmětem samostatné kapitoly kdesi v úvodu práce.    

Citace z písemných pramenů i odkazy na sekundární literaturu jsou provedeny formálně 
bezchybně, mnohé citáty se však jeví jako zbytné (naopak u mnohých tvrzení, zjevně převzatých 
z pramenů, odkaz chybí), zatímco odkazů na sekundární literaturu je užíváno především pro 
přebírání hotových tvrzení, zřídka jsou předmětem argumentace. Prameny – archeologické či 
ikonografické – jsou pojímány značně nekriticky (např. kosočtverečný vzor na oděvu – obr. 7 – je 
vykládán jako prošívaná zbroj, kosočtverec je přitom v attickém výtvarném kódu běžným 
výzdobným motivem perských či skythských textilií), místy je větší pozornost věnována 
artefaktům skythským než pocházejícím z vlastního území achajmenovské říše.  

Autorka nakonec prokazuje málo pochopení i pro zbraň/zbroj coby funkční předmět 
posouzení – spíše se věnuje popisům výzdoby vybraných okázalejších artefaktů. Například. 
peltovité štíty jsou údajně opatřeny umbonem, ačkoliv toto tvrzení není podpořeno žádným 
z uvedených ikonografických pramenů a konstrukce peltovitého štítu (držení podélné, nikoliv 
centrální) užití umbonu nevyžaduje. Nekompetentně působí i užívaná terminologie: např. „zbroj“ 
je nekriticky označována i jako „brnění“, „pancíř“ či „kyrys“ (všechny tyto výrazy přitom mají svůj 
přesný význam), reflexní luk jako „dvojitě prohnutý“, botka kopí čili sauroktér jako „zadní 
špička“, hovoří se o „čepeli kopí“ namísto „břitu“, o „objímce“ namísto „tuleje“ atd. Systematicky 
je užíváno nemístných anachronismů typu „armáda“, „kavalérie“, „regiment“, „uniforma“ atd. 
Jazyk práce je pak místy temný místy neobratný. 

Práce bohužel trpí natolik závažnými nedostatky metodickými, formálními i věcnými, že 
podle mého názoru nedostává požadavkům kladeným na bakalářskou práci, a jako takovou ji 
nedoporučuji ji k obhajobě.  
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