
 

 

Oponentský posudek 

na bakalářskou práci Michala Roučky 

Politické vraždy a vrazi v čínském starověku 

 

 

Předkládaná práce si klade za cíl na nejznámějších příkladech ilustrovat osobnosti, pohnutky a 

záměry jednotlivých politických vrahů čínského starověku a zanalyzovat je na pozadí 

dějinných vývojových tendencí. Jedná se o verzi již přepracovanou po předchozím 

neúspěšném pokusu o obhájení, proto se při jejím hodnocení budu odvolávat též na verzi 

předchozí a posuzovat změny (či jejich nepřítomnost) k lepšímu. 

 

Za hlavní pramen si autor volí spis Shǐjì (Kniha vrchních písařů), s nímž pracuje v podstatě 

jen v překladu do češtiny (Lomová a Pokora 2012), a doplňuje jej údaji z tzv. komentáře 

Zuǒzhuàn. Ani jeden z nich ovšem není zvlášť vyčleněn coby pramen v seznamu literatury a 

ani jeden z nich není standardně citován, ať už odkazy v některém z tradičních formátů 

(vévoda, rok, oddíl apod.), nebo odkazy přímo do konkrétního vydání – to ovšem 

z bibliografie nevyčteme, neboť autor tyto položky cituje v rozporu s běžnými zvyklostmi i 

pokyny pro vypracování závěrečných prací na oboru sinologie ÚDLV FF UK jako „Shiji“ a 

„Zuozhuan“. Autor stále neprovádí kritiku pramenů, nýbrž nám je jen „představuje“, což 

považuji na nedostatečné dokonce i – nebo právě – na úrovni bakalářské práce. Úvod je velice 

stručný a přechází okamžitě do kapitoly Historické pozadí, nicméně zvolený přístup z něho již 

alespoň v nejobecnějších rysech vysvítá. 

 

Kladně hodnotím dvě výraznější strukturní úpravy – jednak podstatné zkrácení historických 

úvodů, díky němuž zmizela také podstatná část nejproblematičtějších výroků a 

nejklopotnějších formulací, jednak vypuštění neústrojného exkurzu do pozdějšího literárního 

využití látky vážící se na příběh atentátníka Jīng Kēho. Oceňuji taktéž snahu o strukturovaný 

rozbor jednotlivých příběhů pomocí jednotných hledisek. Bohužel se však zvolená hlediska 

nezdají být úplně nosná, nebo aspoň část z nich ne, což se projevuje v opakování týchž závěrů 

a tytéž způsoby, jak se vyrovnat s omezenou použitelností formulářových otázek. Bez ohledu 

na drobné rozdíly je vcelku očekávatelné, že když už se někdo rozhodl pro atentát na 

panovníka či jiného politicky vysoko postaveného muže, musel být dost odhodlaný (zde může 

být výjimkou kolísání Jīng Kēho), objekt atentátu zajisté musel být hoden vynaloženého úsilí 

(navíc je to velice subjektivní a nejasně definované kritérium), rozhodně musel překonat 

ledajaké překážky (autor stále opakuje tezi o „psychologické přípravě na smrt“, čímž pak 

kritérium zcela postrádá na použitelnosti); otázka, zda atentátník mohl pozměnit ambice, když 

nabyl dojmu, že původního cíle nelze dosáhnout, je také nesnadno uchopitelná a vede leda 



ke  spekulacím a k psychologizování. Obecně se pak analýzy vyznačují až ubíjející mírou 

opakování týchž skutečností i týchž formulací a výsledky neodpovídají vynaloženému 

analytickému i verbálnímu úsilí. Přesto je nutno konstatovat, že základní rozdíly mezi 

jednotlivými případy, jakkoli dílčí a jakkoli částečně idiosynkratické, nakonec autor izoloval, 

a to i díky dodatečným kritériím, jako je např. motivace atentátu. 

 

Po formální stránce je práce stále spíše podprůměrná.  Text je plný byť i základních 

pravopisných chyb (včetně i/y ve shodě či velkých písmen), překlepů i vyložených 

idiosynkrazií („vztyčné body“ hned v Úvodu); chybějící čárky se počítají na desítky, o 

drobnějších defektech ani nemluvě; míchají se znaky zjednodušené a nezjednodušené, a to 

dokonce i v jediném jméně či slově (Sīmǎ Qiān, Sīmǎ Tán, Zhànguó shídài) či v jednom 

přehledu (běnjì, Hán Xiálěi), někde chybí přepis (Yíng Zhèng), někde znaky (Gāo Jiànlí), 

někde jsou znaky s přepisem poněkud nadbytečné (u názvů období). Řada formulačních 

excesů byla odstraněna, ale i tak zůstává pro ráz práce charakteristický neumělý sloh, 

nesprávné vazby a sporné formulace (vrcholem pak jednoznačně je věta „Nejvíce se v oddíle 

Liezhuan promítá Sima Qianova kastrace.“). Citační aparát je víceméně standardizován, zato 

seznam literatury je nejednotný a neodpovídá požadavkům zveřejněným na webu ÚDLV; o 

přístupu k pramenům byla řeč již výše. 

 

Z nápadnějších jednotlivostí: 

- (takřka) žádná z událostí není přesně datována (mohla by být datována aspoň skrze roky 

v Zuǒzhuànu, ale ty nejsou, jak jsem již zmínil, uváděny) 

- tabulka sedmi mocností je zavádějící (vypadá to, jako kdyby stát Wèi představoval tři státy 

v oblasti střední Číny – ať už „střední Čína“ znamená cokoli) 

- mluvil bych spíš o obdobích, fázích, částech apod. než o periodách období Válčících států, 

což je v daném kontextu anglicismus, nemluvě o tom, že není nejšťastnější psát, že „perioda 

probíhala“ 

- z minula zůstal „jistý Ban Gu“ – nepovažuji za přijatelné; pokud vím, Hànshū se překládá 

jako Kronika Chanů, a nikoli Dějiny, což je i zavádějící označení 

- V Han (tak autor zkracuje sousloví Východní Hàn) na s. 11 je asi chyba za Východní Zhōu? 

„dále v historii“ je dříve, anebo později? 

- o „zvůli“ redaktorů existuje bohatá literatura – stála by za více než pět řádek, a rozhodně by 

byly záhodné aspoň odkazy na relevantní současnou literaturu 

- Kniha písní zajisté není „historický text“ 

- v „představení“ pramenů chybí odkazy na nejzákladnější kritickou literaturu a na atribuci a 

dataci textů, která se neřídí tradicí; k tomu by patřilo i podotknutí, že zdaleka ne všichni si 

myslí, že Zuǒzhuàn je prapůvodně komentářem k Letopisům; to ale souvisí celkově s tím, že 

autor, jak bylo zmíněno, neprovádí kritiku pramenů 

- český překlad části Shǐjì je oficiálně veden jako společné dílo O. Lomové a T. Pokory 

- „terorista“ v čínštině snad nenabývá „určitých negativních konotací“ (s. 17)? 



- Zhuān Zhū v Zuǒzhuànu nevystupuje jako Sheh-choo (= Shèzhū), nýbrž pod celým jménem 

Zhuān Shèzhū; zde je patrné, že autor své prameny příliš pečlivě nečetl – vychází z úryvku 

z Leggeho vytrženého z kontextu 

- zničení rodu Zhì (s. 20) by si zasloužilo aspoň dataci a stručné zhodnocení významu této 

události, resp. její zasazení do kontextu 

- literárněkritické výklady, i když omezené na minimum (např. s. 26), působí velmi amatérsky 

- je chladnokrevnost opravdu pozitivní vlastností (tamtéž)? 

- slovo odhodlaný, odhodlání je používáno v takové míře, že se stalo slovem plevelným 

- autor používá anachronické pojmy jako národní, nadnárodní, nepřiléhavě mluví o globálním; 

navíc byly Cáo Mòovy potíže skutečně „byrokratického“ rázu (s. 32)? 

- co to je „klasický palácový převrat v roli (sic!) rodinných příbuzných“? 

- je možno neproblematicky hodnotit smrt atentátníka po vykonaném atentátu jako „částečný 

neúspěch“? 

- bylo by záhodno říci něco více o smlouvách mezi nájemci vrahů a vrahy – to, že měly 

podobu psaných dokumentů, není vůbec samozřejmé, i když to nelze vyloučit 

- byly „veškeré vztahy ve starověké Číně rituálního charakteru“? 

- pochybuji, že lze říci, že „rituální pobití hlavou o zem je již v písemnictví doby Válčících 

států běžnou figurou, která nese význam sebepropagace schopných mužů shi“ – 

několikanásobně nedává smysl 

- je zvláštní, když autor mluví o „zločincích a pochybných individuích“ na tržištích a 

atentátnících, kteří se z nich rekrutovali, a k těmto připojuje kladné hodnotící výrazy; vůbec, 

v celé práci není tato otázka tematizována, až to vypadá, že všichni ti mravně neochvějní 

mstitelé bez bázně a hany (resp. „s vysokým stupněm odhodlání“ a „ušlechtilými vlastnostmi“) 

přirozeně původně byli „pochybnými individui“, psími řezníky (resp. z jejich „komunity“), 

bývalými vrahy, aniž by to autora nějak zaráželo  

- když je řeč o „potulných šermířích“ a otázce jejich původu, mohl autor klidně sáhnout 

k diplomové práci Davida Uhra, která se jim dosti pečlivě věnuje 

 

 

Předložená práce nicméně víceméně splňuje nároky kladené na bakalářskou práci na oboru 

sinologie ÚDLV FF UK, a proto ji doporučuj i  ji k obhájení a navrhuji hodnocení dobře .  

   

 

    Lukáš Zádrapa 

        V Praze, 31. května 2016 


