
 Vyjádření školitele Mgr. Michala Ctibora k průběhu studia a k disertační práci 

„ ‚Quid bello Punico secundo?‘ Přehodnocení výpovědí tradičně editovaných jako ‚Quid?‘ 

v klasických latinských textech “ 

předkládané v roce 2018/2019 na Ústavu řeckých a latinských studií 

 

I. Hodnocení celého doktorského studia 

Průběh doktorského studia Mgr. Michala Ctibora a celkově jeho přístup k vědecké i pedagogické práci 
je možno hodnotit pouze v superlativech. Všechny své studijní povinnosti plnil vždy včas, aniž by 
k tomu musel být jakkoli upomínán, včetně disertační práce, která byla připravena k odevzdání 
s koncem 3. ročníku studia. Položku studijního plánu „Odborné aktivity“ splnil již ve 2. ročníku studia. 
V 1. ročníku absolvoval semestrální studijní pobyt na University of Amsterdam u prof. Risselady a prof. 
Pinkstera. Během studia se aktivně zúčastnil tří mezinárodních konferencí, několikrát přednášel i na 
domácích konferencích, v odborných společnostech a vedl i popularizační přednášky pro středoškolské 
studenty a širokou veřejnost. V průběhu doktorského studia publikoval čtyři články v recenzovaných 
časopisech (pátý je přijat do tisku), dále kapitolu ve významné oborové zahraniční kolektivní monografii 
(J. Benjamins), překlady, odbornou recenzi a především pak monografickou práci, která neměla žádnou 
obsahovou souvislost s předkládanou disertací a byla výstupem úspěšně řešeného „Vnitřního grantu 
FF UK“ (komentovaný překlad Ciceronových Caesarianae s obsáhlou úvodní studií). Vedle toho vedl 
výuku v Ústavu řeckých a latinských studií v rozsahu plného pracovního úvazku (průměrně 10-12 hodin 
týdně), zpracoval řadu studijních materiálů a podílel se významnou měrou na chodu pracoviště 
(zejména se po odborné stránce staral o knihovnu ÚŘLS). 
 

II. Celkové zhodnocení disertační práce  

Téma práce je zcela originální a dosud nebylo v latinské lingvistice vůbec reflektováno (bylo s velkým 
zájmem přijato na mezinárodních konferencích, kde je M. Ctibor prezentoval). Michal Ctibor 
k formulaci výzkumné otázky i hypotéz dospěl zcela samostatně, na základě vlastního pozorování při 
intenzivní četbě originálních latinských textů v průběhu magisterského studia. Rovněž struktura práce 
je výhradně dílem autora. Školitelka dostávala v průběhu studia k přehlédnutí v zásadě hotové texty, 
ke kterým měla pouze marginální připomínky. Michal Ctibor tak jednoznačně prokázal svou schopnost 
vytvořit samostatně dlouhý, ucelený vědecký text „ab ovo usque ad mala“. Výklad je koherentní, jasně 
strukturovaný, teze přesně definované, jazyk výkladu je současný, nepřetížený neintuitivními 
odbornými termíny, a tedy čtenářsky přívětivý. 
 

III. Připomínky k disertační práci 

Disertační práce obsahuje kromě teoretického výkladu samozřejmě též příklady latinských textů a 
jejich překladů. Vzhledem k jejich velkému množství je zcela přirozené, že se v některých (nemnoha) 
případech s autorem zcela neshodujeme na jejich interpretaci – vždy jde ale o případy sporné a rozdíly 
pouze jemné (např. vícekrát citovaný úryvek z Plaut. mil. 698: Quid nutrici (non missuru's quicquam?), 
quae vernas alit?, v němž M. Ctibor přisuzuje vztažné větě diskurzní funkci ospravedlnění [„A co kojné? 
Té nic nepošleš? Vždyť ona krmí tvé malé otroky.“], kdežto já v ní vidím spíše prostředek velice 
sofistikované gradace ad absurdum, v níž má užitý slovosled svůj jasný smysl; v příkladu 3.33 bych pro 
překlad volila jiný rejstřík; v překladech 3.35 a 3.37 bych volila jinou interpunkci; atd.). 



 Před předpokládanou budoucí publikací tohoto textu bych doporučila ještě znovu promyslet 
výklad tzv. quid quaesituri (z textu je zřejmé, že ani sám autor není s výkladem v tomto bodě zcela 
spokojen) a zvážit úpravu struktury kapitoly 3 (její struktura totiž budí dojem, že konstrukce quid a 
různých diskurzních částicí tvoří vlastní kategorii, která je na stejné úrovni jako kategorie „vytýkací 
quid“, „quid festinantis“, „tázací quid“ apod., což neodpovídá realitě ani výkladu samému). 
 

IV. Závěr  

Výkon M. Ctibora v celém průběhu jeho doktorského studia považuji za vynikající a předloženou 
disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěl. 

V Praze 12. února 2019 doc. Lucie Pultrová, Ph.D. 

 

 


