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Dagmar Petišková zahájila doktorské studium v akademickém roce 2011/2012. Po celou dobu 

svého studia se vyznačovala velmi pečlivým plněním svých studijních povinností; výsledky svého 

odborného bádání prezentovala na několika mezinárodních jazykovědných či interdisciplinárních 

konferencích v Kyjevě (2012, 2013), zvlášť bych chtěla vyzdvihnout její aktivní účast na prestižní 

mezinárodní konferenci věnované metodám výzkumu středověkých textů z hlediska soudobých 

digitálních technologií (Lvov 2015). V rámci povinných studijních stáží navštívila několik 

význačných knihoven a archivů (Kyjev, Lvov, Vilnius, Berlín), kde bezprostředně čerpala z 

pramenů k tématu její disertační práce a taktéž se zúčastnila několika zahraničních workshopů 

zaměřených na danou problematiku. D. Petišková je autorkou několika dílčích studií o lucidáři 

(většinou v ukrajinských sbornících z konferencí, ale i v recenzovaných periodikách, např. v 

Historickém obzoru, kde má koncem t.r. vyjít její příspěvek Lucidáře jako zprostředkovatelé 

středověkého vědění), ale i řady hodnotných recenzí na publikace o ukrajinské literatuře, umění či 

dějinách. Je taktéž zdatnou editorkou (např. Sborník vydaný k 130. výročí narození D. Antonyče, 

2009) a v neposlední řadě i velmi dobrou překladatelkou krásné literatury z ukrajinštiny, němčiny či 

angličtiny (je členkou Obce překladatelů). Avšak hlavní doménou její činnosti zůstává archivní 

práce (zpracovává ukrajinské, a také české archivní fondy), což souvisí s jejím povoláním 

knihovníka (v současné době pracuje v bibliografickém oddělení Národního pedagogického muzea, 

kde také zpracovává knižní a časopiseckou sbírku 18. a 19. století). Precizní práci s archiváliemi 

pak dokazuje ve své vědecké práci. 

 

Disertační práce D. Petiškové se zabývá ukrajinskými redakcemi, přičemž různých recenzí, jednoho  

ve své podstatě apokryfního textu Lucidáře. Doktorandka zevrubně představuje tuto památku po 

obsahové stránce, věnuje se charakteristice žánru tohoto literárního díla a analyzuje je v kontextu 

historie vývoje všech evropských lucidářů. Navýsost erudovaně prezentuje teoretickou základnu a 

současný stav bádání o zvoleném tématu, kdy čerpá nejen z naší odborné literatury, ale samozřejmě 

z ruské, ukrajinské a zahraniční, ponejvíce z německých zdrojů, neboť v německém prostředí se 

tato památka těšila mimořádné oblibě. Při studiu a analýze ukrajinských lucidářů se musela 

vyrovnat i s jazykem té doby (většina lucidářů vyšla v 15.-17. století) a jeho vymezením 

(ukrajinsko-běloruský či ruténský); zvláštní pozornost zasluhuje lucidář  obsažený v Rakošynském 

rukopise, jež je psán jazykem příznačným pro karpatský areál té doby.  

Pokud jde o celkové zhodnocení disertační práce D. Petiškové, pak konstatuji, že po stránce 

obsahové i formální je práce nadmíru precizní, vnitřně organizovaná, což koresponduje, jak již bylo 

řečeno, i s toutéž osobnostní charakteristikou doktorandky. Doktorandka vykázala velkou a 

pečlivou práci s manuskripty, vyhledáváním v knihovnách, v digitálních databázích knihopisu a 

repertoria. Za jeden z nesporných a význačných přínosů posuzované práce D. Petiškové lze označit  

upřesnění geneze českého lucidáře (překlad z němčiny, a nikoli z latiny, jak je někdy v české i 

ukrajinské odborné literatuře uváděno), z něhož pak vznikly překlady do chorvatštiny a ukrajinštiny 

(s. 83). Její studie tak bezpochyby přispěje k prohloubení česko-ukrajinských jazykových 

(nejenom!) kontaktů a evropeizaci ukrajinštiny.  

 

Doktorské studium Dagmar Petiškové hodnotím jako vynikající, předkládanou disertační práci 

jednoznačně navrhuji k obhajobě a klasifikuji jako prospěla.  

 

V Praze, dne 5. září 2018     PhDr. Věra Lendělová, CSc. 
        školitelka práce 


