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Posudek oponenta disertační práce Michala Ctibora 

"Quid bello Punico secundo?" Přehodnocení výpovědí tradičně editovaných jako "Quid?"   

v klasických latinských textech  

předkládané v roce 2018 v Ústavu řeckých a latinských studií  

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, s. 198 

Popis členění disertace: 

Disertace je promyšleně rozvržená do sedmi na sebe logicky navazujících částí. K nim je  

připojen velmi náročně pořízený Přehled editací uvozovacího quid v prestižních edicích (s. 

183-198) svědčící o tom, že téma práce bylo vybráno a zpracováno velmi dobře vzhledem k 

neuspokojivému stavu vydávání latinských (a potažmo i řeckých) autorů, a to v prestižních 

editorských domech. 

 

V úvodní kapitole je  přesně definována konstrukce, která je předmětem práce, jednoznačně 

definovány pojmy spojené s touto konstrukcí na základě filologické analýzy textů a v souladu 

s lingvistickou teorií. Precizně jsou zformulovány tři hypotézy, které jsou v práci postupně 

dokazovány. Korpus autorů a děl, s nimž disertant pracuje, je patřičně zdůvodněn a je tématu 

přiměřený, shrnutí výsledků dosavadního bádání k tématu je dokladem toho, že doktorand 

zpracoval téma ve filologii i lingvistice nosné, neprobádané, a to jak po stránce filologické i 

lingvistické. 

 

V části filologické I se disertantovi podařilo kriticky odlišit syntakticky jisté výskyty 

konstrukce uvozovacího quid od nejistých; ty pak podpořil dalšími syntaktickými a 

ekvivalenčními argumenty. Přiměřeně omezenou pozornost věnuje pomocnému ekvivalenční 

argumentu, ačkoliv by zde mohl uvést řadu míst v překladech autorů, kdy se ekvivalence 

nezdařila, což v této práci nebylo doktorandovým cílem; svou pozornost právem věnoval  

zásadnímu problému, jímž je editace daných míst u Cicerona, kterou - jak přesvědčivě 

ukazuje - můžeme spolu s ním pokládat za znepokojivě problematickou. V této souvislosti 

stojí za zmínku sonda provedená v některých středověkých rukopisech Ciceronova díla De 

inventione a raněnovověké edice Orationes Philippicae. Nelze opomenout ani názorně 

sestavenou tabulku 2.1: Editování uvozovacích quid ve vybraných edicích Cic. Phil. 1 a 2.   

 

V části filologické II je zdařilé ústřední dokazování existence quid v platnosti interogativní 

částice, kde Michal Ctibor navzdory dobrým výsledkům kriticky připouští i možnost váhat o 

této platnosti. (Neoslabuje ekvivalenční argumentace prostřednictvím českého tázacího 

zájmena modifikovaného částicí tyto závěry na s. 78 v případě Cic. de or. 2, 276?). Kromě 

tohoto v literatuře nového popisu se Michal Ctibor stejně tak podrobně zabývá konstrukcí, v 

níž po quid následuje kontextově zapojené slovo, tzv. vytýkacím  quid (což je výstižný 

název), které dobře odlišil od uvozovacího. U quid autem mi není zcela jasné, proč na s. 94 je 

dávána přednost tázací částici. 

 

V části deskriptivní 4. je popsána dvousložková struktura uvozovacího quid, a sledujeme-li i 

velmi kriticky logiku disertantova výkladu, vyloučeno, že by mohla obsahovat jakýmkoliv 

způsobem slovesný predikát. V této části dochází nyní - pro čtenáře vhodně - na výklad o 

explicitní specifikaci a zároveň  uvedeny dobré argumenty proti závěrům, které představují 

konstrukci uvozovacího quid jako eliptickou otázku, a také charakteristika quid ... jako 

zástupné otázky, kterou, doktorand dle svého zvyku objasňuje postupně. Obdobně je tomu u 

výkladu explicitní specifikace (4.4, s. 114 nn.) - takové krok za krokem návazné ozřejmování 

je třeba označit za osvědčený a přesvědčivý postup. Za důležitý poznatek lze vskutku 
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považovat to, že v textu narozdíl od řečové produkce je explicitní specifikace zřejmě součástí 

předem dané strategie výkladu.      

 

Za důmyslný pokládám výklad Uvozovací quid se slovesem myšlení 4.6.2 nn., k němuž 

nemám co dodat. 

 

Disertace však kromě těchto víceméně filologických problémů řeší teoretickou otázku, jak 

uchopit uvozovací quid v rámci popisu textu. Odmítá princip věty jako jediný vysvětlující 

rámec v syntaxi a zřejmě právem (což musí ještě potvrdit další lingvistická diskuse) volá po 

statutu ne-větné výpovědi, tzv. větných ekvivalentů.  

 

Obsáhlý pracně pořízený čtrnáctistránkový přehled kolísajících editací uvozovacího quid v 

základních edicích je svědectvím praktické důležitosti doktorandových úvah.   

 

Disertace obsahuje všechny další komponenty vědecké práce, abstrakt formulovaný česky i 

anglicky, seznamy zkratek, bibliografii, index citovaných míst z děl latinských i řeckých 

autorů a zvlášť náročně zpracovaný obsáhlý čtrnáctistránkový přehled editací uvozovacího 

quid v prestižních edicích.   

 
 

Připomínky nikoli zásadního rázu:  

Uvítala bych citaci autora hned u latinského textu. Zejména je-li text na dvou stranách, je 

orientace ztíženější. 

V úvodu bych uvítala tak, jako to činí disertant jinde, kvůli větší jasnosti i exemplifikaci 

explicitní specifikace (např. v poznámce) nebo odkaz na její popis v dalším oddílu práce, tj. s. 

38 a hlavně 39.  
 

Užitečný přehled literatury navrhuji při následné publikaci ještě více zpřehlednit; zejména 

část, která se týká editorů a komentátorů je natěsnaná. Co vzít přitom za základ členění podle 

funkcí, které badatelé připisují výpovědi Quid X?  

 

Při charakteristice Quid jako tázací částice je výrazem doktorandovy kritičnosti (s. 78) i fakt, 

že nevylučuje, že editoři mnohde mohou hájit stávající interpumkci "Quid".   

 

Nebylo by možno vysvětlit nadbytek Quid? u Cicerona jinak, než je tomu na s. 80 (nahoře)? 

U Plauta jde o běžné životní situace, které jsou přímo návodné při překladu. U Cicerona jde o 

spletitější situace a překladatelé či editoři dotyčné pasáže spíše prostě neinterpretují důkladně. 
 

Pro další práci dávám k úvaze ještě zvážit způsob výběru ilustrace mylného editování uvozovacího quid u 

dalších autorů, aby nevznikl dojem náhodného výběru; eventuálně dát vše do poznámky nebo do apendixu. 

Podobně ještě rozmyslet, co s obdobným problémem u řeckých autorů.  
 

Práce má, jak již bylo řečeno, v základu rozboru rozsáhlý korpus výskytů, přesto se dotazuji na důvod, proč nebyl vzat v úvahu rozdílný 

útvar jako je Ciceronova korespondence, i když vůbec nemíním tento dotaz považovat za výtku. 
 

Na s. 161 dávám v úvahu v oddíle 6.3.3. zmínit se obecně o důsledcích získaných poznatků 

pro zkoumání slovosledu a uvést konkretní příklad v poznámce.  

 

V kapitole 5. 1 navrhuji ubrat emocionality (byť by byla pochopitelná).    
 

V poděkování považuji za nutné uvést celá jména (byť světoznámá a uvedená v seznamu literatury) prof. 

Pinkstera a prof. Risselady.  
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Zcela na okraj se zmiňuji errores machinae: s. 31 formule; s. 43 Kilikie; s. 47 diskurzními částicemi; s. 59, s. 76 (bis) 

Telegenius; s. 80 (nahoře) vytýkaném slově; já ho (?) říkám; s. 87 diskurzní (vzniklé po změně pravopisu); na s. 142 úkolů na 

s. 144 (dole) v př. (9); s. 148 (dole) Lucullus; s. 149 nahoře nadbytečné dosud; s. 153 druhou; s. 168 Balbus; s. 169 

Amphitryon; s. 170 Gaffiot (bis); s. 172 Lateinische; s. 176 Gramatika; s. 177 (u Ricottilli) Quid. 

S. 82 nahoře: Co se? při dedikaci...? 

S. 70 je příklad (3.5) Cic. Mil. 33 nebo 34? S. 81 (3.21) není zde Cic. Verr. 2,3,155? 

Na s. 40 non ignobilis - není spíše nikoliv bezvýznamný než nešlechtený? 

 

Jak rozumět formulaci na s. 147: 

Nejprve bylo nutné dokázat existenci uvozovacího quid v latině, čemuž byla věnována velká část kapitoly 2. 

Existence této konstrukce je v současnosti obecně uznávaná ..... 

 
Resumé má vlastnosti hodné toho názvu;  snad by přece jen bylo vhodné zde uvést pro lepší zpětnou orientaci 

čtenáře u čísla kapitoly také stránky disertace.  

 

Závěr: 

Jako celek představuje disertace velmi přínosnou studii s originálními poznatky 

získanými na základě jak filologické, tak i lingvistické interpretace vybraných 

latinských textů. Jak postavení problémů ve formě hypotéz, tak jejich řešení probíhá po 

etapách, které na sebe logicky navazují a vyúsťují v řešení, které je buď jednoznačné 

nebo připouští další diskusi. Zjištěné poznatky jsou průběžně konfrontovány s výsledky 

dosavadního bádání a čtenář je na místě argumentací přesvědčován o oprávněnosti 

doktorandových závěrů.   

 

Po úpravách provedených v co nejkratší době by měla být publikována cizojazyčně, neboť si 

zaslouží stát se základem diskuse v mezinárodní badatelské obci, ať zaměření filologického 

nebo lingvistického a bude mít nepochybně vliv na editování latinských textů.   

 

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci v plné míře, a 

proto ji doporučuji k obhajobě a klasifikuji ji jako prospěl.   

 

 

 

V Praze, dne 22. února 2019 

 

 

Prof. dr. Bohumila Mouchová, CSc. 


