
 
Posudek vedoucího na bakalářskou práci p. Michala Roučky „Politické vraždy a vrazi 

v čínském starověku“ 

 

 Autor se ve své bakalářské práci věnuje problematice politických vražd a vrahů v čínském 

starověku, konkrétně v období Letopisů (770-453 př. n. l.) a Válčících států (453-221 př. n. l.). 

Těžištěm práce je představení a rozbor příběhů politických vrahů, které jsou uvedeny v 86. kapitole 

historického spisu Shiji, jehož autorem byl hanský učenec Sima Qian. Letmo je přihlédnuto také ke 

zmínkám o některých ze zkoumaných osobností ve starší kronice Zuozhuan.  

 Úvodní kapitola je věnována stručné charakteristice historických epoch, kterých se práce 

týká, přičemž autor nastiňuje společenské proměny od doby Letopisů po dobu Válčících států, které 

se pak odrážejí v některých ze zkoumaných příběhů. Potom autor přechází k představení dvou 

základních pramenů, z nichž vychází, tedy Shiji a kroniky Zuozhuan.; je třeba říci, že v tomto 

případě jde pouze o stručné shrnutí základních údajů o obou textech, bez jejich podrobnější kritiky.  

 Následující kapitola shrnuje hlavní body příběhů o atentátnících v 86. kapitole Shiji na 

základě existujícího českého překladu O. Lomové. V kapitolách 5. a 6. se potom autor pokouší o 

jejich vlastní rozbor z vícero úhlů pohledu. Jedním z nejdůležitějších problémů, na jejichž základě 

hodnotí příběhy o politických vrazích v kontextu Sima Qianova díla, je motiv ambicí zhi a jejich 

naplnění. Zaměření na ambice jednotlivých atentátníků a úspěšnost jejich naplnění se jeví jako 

správná volba, protože schopnost dosáhnout přes rozličná protivenství vytčených cílů je jedním 

z ústředních motivů ve vícero kapitolách věnovaných v Shiji životopisům význačných osobností.  

 Další otázkou, které autor věnuje pozornost, je vztah zadavatele vraždy a samotného vraha. 

To mu umožňuje zohlednit téma rozpoznání schopností výjimečného muže, které hrálo významnou 

roli v myšlení doby Válčících států a Han. Mimoto lze z tohoto úhlu pohledu zasadit zkoumané 

příběhy do kontextu společenského vývoje v čínském starověku; autor v této souvislosti správně 

poukazuje na určitý posun ve vztahu mezi zadavatelem a vrahem, který odráží rozklad původní 

aristokratické společnosti a lenních vztahů.  

 Celkově je možno konstatovat, že autorovi se v zásadě podařilo zvolit vhodné přístupy 

pro zkoumání příběhů politických vrahů v Shiji a s jejich pomocí tyto zařadit do širšího kontextu 

historického vývoje a myšlení čínského starověku. Z tohoto důvodu – přes celkově nijak vysokou 

jazykovou a stylistickou úroveň – splňuje podle mého názoru předložená práce požadavky kladené 

na práci bakalářskou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou dobře. 

 

V Praze dne 9. 6. 2016 

Mgr. Jakub Maršálek Ph.D. 
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