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Slovní hodnocení práce: 

P. Cejnarová ve své práci přináší přehled výzbroje a výstroje perského vojska v achaimenovské době. 

Struktura práce naznačuje funkční rozdělení pojednávaných militarií na defenzivní a ofenzivní prvky, 

nadřazeny jsou jim ovšem základní složky vojska – jízda a pěchota. Zde se setkáváme s prvním 

problémem: autorka – zřejmě spíše omylem – vyčleňuje jednak oděv a zbroj (kap. 3.1) a jednak 

defenzivní výzbroj (kap. 3.2, což je samozřejmě contradictio in adjecto), třebaže jde jednoznačně o 

jednu skupinu, již lze označit za výstroj. Stačilo tedy kapitolu 3. rozdělit na výzbroj a výstroj. 

Slabinou práce bezpochyby je, že se její autorka rozptyluje okrajovými jevy. Příkladem jsou kapitoly 

věnované perskému a médskému oděvu. 

Autorka se dopouští některých zásadních výroků, které jsou při bližším zkoumání přinejmenším 

sporné. Takto například první věta závěru "armáda představovala pro tehdejší perskou společnost 

středobod existence“, vymáhá bližšího vysvětlení a je značně diskutabilní. 

Poměrně problematickým okruhem je ve sledované práci používání vhodné terminologie. Autorka si 

měla jasněji definovat, jaké pojmy pro které části výzbroje a výstroje (ale i vojenských útvarů jako 

celku: např. armáda) používat a proč. Bylo by vhodné udržet vazbu na historické souvislosti tvořící 



rámec zkoumaného období a terminologii jim přizpůsobit. Problematickými se takto jeví termíny 

jako je brnění, kyrys, apod. Čabrakou je například obvykle chápán látkový přehoz přes tělo koně 

nikoliv pancíř hlavy, jak uvádí autorka na str. 31. 

Větší pozornost měla být věnována českému pravopisu, třebaže hrubek není mnoho, př.: jezdcovi 

nohy (str. 32), a rovněž logice slovních spojení: „zdatnou dávku námahy“ (str. 32) čti jako „notnou“. 

Autorka se dopouští rovněž faktických chyb: z Tatarli pochází malba na dřevě nikoliv freska (str. 33). 

Častým nešvarem v textu práce je absence řádných odkazů na zdroj dané informace, příkladem budiž 

výčet výskytu a použití srponosných vozů na str. 33, kde zcela chybí uvedení zdrojů – patrně 

relevantních literárních zmínek. 

Jako školitel musím vzít část odpovědnosti za nepříliš vydařenou práci na sebe, zpětně se ukazuje, že 

zadaný úkol měl být výrazně úžeji vymezen. Přesto se domnívám, že práce ve srovnání s jinými 

bakalářskými pracemi obstojí a je dostatečným podkladem pro obhajobu, byť nemohu navrhnout lepší 

než dobré hodnocení. 
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