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K vypracování posudku jsem obdržel vědeckou práci napsanou za účelem získání 

vědeckého titulu PhD., kterou hodnotÍlTI jako literární a kulturní historik a jako slovanský filolog. 

Ve svém hodnocení se zaměřuji především na tu část disertační práce, která je věnována starší 

slovinské literatuře od 16. do 18. století. 

Obsahovým těžištěm práce Mgr. Karla Jiráska je a) prezentace vlivu kontinuální literární 

tvorhy v kajkavském jazyce na proces jazykové standardizace a b) analýza faktorů, které lTIohou 

takový proces ulnožnitlznemožnit a urychlit/zpomalit. Autor se snaží na tento problém odpovědět 

syntetickýlTI zachycenÍlTI jazykového a literárního vývoje od 16. do 18. století. Přitom kvůli (do 

jisté míry) analogickýlTI historickým okolnostem vznik literatury v kajkavském nářečí srovnává 

s jazykový vývojem slovinského jazyka a jeho přerodelTI z nářeční do nadnářeční podoby (v 16. 

století). 

Ve SVélTI výkladu vychází z následujících předpokladů: 1) standardizace jazyka je 

dlouhodobý proces, který vrcholí až kodifikací normy spisovného jazyka, jejÍln všeobecnÝlTI 

přijetín1 ze strany uživatelů příslušného jazyka a důsledným uplatněnhTI ve všech oficiálních 

komunikačních funkcích, které jazyk může plnit; 2) nutným předpokladem úspěšné kodifikace je 

rovnovážná synergie tří faktorů - aktuální podoby mluveného jazyka, literární tradice a 

lingvistického popisu jazyka; 3) (ne )úspěšnost standardizace kajkavského nářečí byla podlníněna 

historickými (politickými, náboženskými, zelTIěpisnÝlTIi) faktory, jakož i samotnou přÍlTIOU akcí 

protagonistů jazykového vývoje (autorů). 

Práce je rozdělena na předmluvu, úvod, čtyři kapitoly, závěr a přiložený vědecký aparát 

Urnenný rejstřík a SeZnalTI pramenů a literatury). IVletodologií, které autor používá při zpracování 

konkrétního vědeckého materiálu je několik. Nejpatrnější z nich jsou: 1) historicko-jazyková 

analýza, 2) literárněvědné lnetody z oblasti sén1iotiky, recepční estetiky a hermeneutiky a 3) 

kulturní historie, která na některých lnístech přechází také k intelektuální historii. Pojetí je alespoň 

do jisté míry interdisciplinární, přičemž je patrné autorovo jasné pochopení a nesporné zvládnutí 

inter-/multidisciplinárního přístupu: lnetody se lnezi sebou nesměšují, pouze se srovnávají 

výsledky získané různýlni metodologiemi. Práce vykazuje také bezchybné zvládnutí vědeckého 

jazyka a odpovídající práce s pralneny a literaturou. Autorovy myšlenky jsou zřetelně odlišeny od 
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lTIyšlenek přejatých z jiných pramenů, terminologie je používána konzistentně, veškeré 

názvosloví, kterého autor užívá v jiném významu, než je obvyklé, důsledně a přehledně 

vysvětluje. Jako posuzovatel se necítím být povolán k hodnocení jazykové úrovně práce, avšak 

chtěl bych upozornit, že u prací na úrovni PhD. by absence překlepú měla být samozřejmostí, což 

by mělo platit i o posuzované práci. 

II 

Obsahové jádro předloženého spisu se nachází v kapitolách 3.3 (Refonnace a literatura v 

národních jazycich) až 4.7 (Jazyk kajkavské literatury v 17. a prvni polovině 18. stoletz) Tam 

autor podává syntetický přehled vývoje slovinské a kajkavské literatury, a to s ohledelTI na a) 

nejvýznalTInější autory, b) nejdOlTIinantnější literární typy (naboženská/světská literatura), c) 

druhy (lyrika, epika, drama) a d) žánry. Období, kterÝlTI se rozprava analyticky zabývá, je jasně 

vymezeno, a to od prvních tisků ve slovinském jazyce a kajkavštině v 16. století po konec 

18. století. V této souvislosti se posuzovatel dOlnnívá, že v rámci psaní disertační práce za účelem 

získání titulu PhD. šlo o pochopitelné a vcelku rozulTIné rozhodnutí, které však k pokroku v 

poznání vytčeného tématu příliš nepřispělo. Utváření celo(národní) identifikace na základě jazyka 

je totiž stejně tak u Slovinců jako i u Chorvatú historickou entitou, která dosáhla své konečné 

podoby a vyvrcholení v 19. století prostřednictvíln tehdejšího hnutí rOlnantického nacionalislTIu. 

To však bohužel zůstalo stranou diskursu hodnocené práce. 

Výše uvedené předpoklady, na nichž se práce zakládá, byly zvoleny prolTIyšleně a 

adekvátně, ohledně jazykového vývoje kajkavštiny jsou také odpovídajícÍtTI zpŮSObelTI podloženy. 

Poněkud jinak je tOlnu s podáníln vývoje slovinštiny v 16. století, který se Mgr. Jirásek rozhodl 

vyložit převážně jako důsledek osobní akce Primože Trubara, jenž podle autora svůj doleňský 

dialekt díky vlastní znalosti nářečního rozvrstvení slovinského jazyka rozšířil o »nadstavbu« 

jazykových prvkú pocházejících z nedoleľí.ských nářečí. Takový pohled, jak jej rozvádí autor 

disertace, se zakládá na vědeckých polemikách, které se koleln vývoje slovinského jazyka před 

Trubarem a v jeho době vedou ve slovinské literární vědě a filologii posledních 70 let. Avšak 

zlníněné rozhodnutí Mgr. Jiráska má také nedostatek, a sice v tom, že dostatečně nezohledňuje 

výzkluny týkající se kontinuity vývoje slovinského jazyka, které již byly provedeny (Breda 

Pogorelec), a zejména poslední relevantní vydání pralnenú (vědekokritické vydání Zbrana dela 

Prin10ža Trubarja 1-4, red. Fanika Vrečko a Jonatan Vinkler, LjubUana 2002-2006). 

Teze, žc vývoj slovinských nářečí slTIěrelTI k nadnářečnílTIU útvaru začíná Trubarcll1 a jeho 

progralTIelTI vydávání slovinské literatury ve druhé polovině 16. století je sicc správná, avšak je 

třeba brát v úvahu, že již před tílTI a) SalTIO několik stoleti trvající kontinuální uživáni slovinských 
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nářeči v jednotliv.1:'ch jazykov)Jch Júnkcich (liturgie) a b) značná cirkevně-správni jednota úze/ní 

osídleného Slovinci, I naznačují slněřování když ne ke vzniku jednotného jazyka, pak alespoň 

k jednotnélnu užívání jednotlivých tenninologií na širšÍIn úzeIní osídlenéln lnluvčÍIni slovinských 

nářečí. Že mohla i před Trubarem existovat určitá forma (společného) jazyka, který byl na 

poměrně vyspělé úrovni (nikoli ovšem na úrovni kodifikace, jak zcela správně konstatuje autor 

disertace), vypovídají právě výroky o jazyce, které náln zanechal Trubar. V úvahu přicházejí 

zejména zlnínky, v nichž Trubar hovoří o skutečnosti, že terstský biskup Pietro Bonomo ve 

slovinštině vykládal Vergilia, Erazľna Rotterdamského a 1. Calvina. Pokud přitom uvážíme, že šlo 

o explikaci2 klíčových a stejně tak obsahově jako i výrazově náročných děl, musÍ1ne dojít 

k závěru, že ani slovinština užívaná k narativnÍ1nu výkladu nelnohla být jazykovým kódem 

založeným pouze na tOln či onOIn nářečí. A tato slovinština byla předtrubarovského původu. Je 

třeba brát v úvahu také následující: pokud by jazyk Trubarových tisků byl TrubarovÝln vlastnínl 

autorskÝln »výtvoreln« z prvkll dolefíského a jiných slovinských nářeČÍ, tedy jistÝln Zpllsobem 

metajazykelTI, který by postrádal odpovídající referenční vztah znak - označované, pak by celá 

literární akce slovinských protestantů v 16. století byla již na salnéln počátku značně ztížena, 

pokud ne přímo znelnožněna, neboť pak by si oni nelnnozí gralnotní jednotlivci nernohli vytvořit 

významový vztah mezi tÍln, co bylo v Trubarových knihách napsáno a tÍln, co chtěl Trubar 

vyjádřit. Celá afirmativní recepce všech Trubarových spisů od prvního (Catechismus, 1550) do 

posmrtně vydaného (překlad Lutherovy Domáci postily, 1596) ovšeln dokazuje, že Tnlbar nepsal 

ve vykonstruovaném Inetajazyce.3 Stejně tak by bylo třeba zohlednit z pramenů jasně patrnou 

skutečnost, že se Trubar při sestavování svých spisů v lecčelns opíralo již existující jazykovou, 

J »Slovinský« etnický prostor byl po většinu středověku až do zřízení Lublallského biskupství (1462) rozdčlen 
pouze na dvě velké oblasti vlivu - na území pod jurisdikcí Aquilejského patriarchátu a na území, kde péči o duše 
věřících zajišfovalo Salcburské arcibiskupství; jen jistá 111alá část území spadala do púsobnosti Freisingského 
biskupství aj iných suverénLl. 
'1 

.;. Explikace je obvykle jazykově - syntakticky a teľ111inologicky - náročnější, než pouha narace, neboť je to vždy 
"logos" o nějakém jazyce, tedy metajazyk. 
3 Že co nejširší srozumitelnost byla pro Trubara při psaní a překládání na prvnínl 111Ístě, to je patrné např. 
z překladatelského postupu při přípravě náročné sYl11bolické knihy Artieuli (1562), kde kombinoval textové 
předlohy několika různých vyznání. V P;:'ednlluvě tam zapsal: »lnu kadar so ty eni artieuli, navuki inu bessedev 
le-tih buqvieah v ti bukovsčžni nembsčini kratku inu časi temnu izrečeni žnu postavleni, de ty preprosti inu kir ne 
so v tim S. pisnllt vučeni težku oli cílu ništer ne zastopio. Obtu sem te iste artieuZe inu bessede z drugimi inu z 
obilnešŽlni bessedami) exempli inu perglihanú iztomačil, izgovuri! inu izlužil ... «. Tnlbar tedy při překládání 
používal četné slovní transformace - opisy, parafráze a výklady s parabolou -, v souvislosti s lexikeln si pak byl 
velmi dobře vědom dublet geľ111aniSlnus - slovinské slovo, avšak ger111anis111y se zjevným íll11yslem zachovával 
kvůli jejich rozšířenél11u užívaní v jazyce, příslušné pragmatické funkci jeho překladových děl a dobrénlU 
porozuměni. Také on, podobně jako Luther, kladl důraz na to, aby věřící porozulněli Božímu slovu, neboť jen 
díky porozun1ění se dostaví poznání a víra. O používání ger111anisl11ů napsal lublai1skému cÍrkevnÍ1nu výboru 19. 
března 1560 následuj ící: »Lahko bi prevedel in postavil za uržah vZ/--ok, za gnada milost, za milost pomilosardiju, 
za ferdamnene pogublene ali zgublene, za trost utisanje, za nue prid, za leben život, za erbščina dedina, za Ion 
plačja, za štima glas itd., kakor sem nekatere teh besed tudi rabi!. Vendar sem hotel ostati pri preprostem 
kranjskern jeziku.« 
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žánrovou a výrazovou tradici, kterou alespoľ1 z části celkelTI dobře zna14 a o níž soudil, že je 

ZnálTIa všude, kde se hovoří "slovinskýl11 jazykel11". 

Tak například v souvislosti s výkladem otčenáše Trubar vyj adřoval nelibost nad svými 

krajany, kteří ještě v 16. století motlitbu Páně neodříkávali se slovy »Pridi k na111 tvoje 

kraljestvo«, nýbrž »?ridi k na111 tvoje bogastvo«, což bylo Trubarovi velIni dobře ZnálTIo. Spolu se 

zápiselTI stcjného syntagl11atu v Celovskél11 rukopisu to vypovídá o skutečnosti, že slovinsky 

hovořící Slované překlad otčenáše ve svén1 idiol11U zjevně přijali již před ustavením státu l(ar1a 

Velkého. O Trubarově znalosti starší tradice ve slovinském jazyce vypovídá zejména oblast 

církevní písně, která v disertaci Mgr. Jiráska nebyla podrobněji zpracována. Trubar např. do 

kancionálu Eni psabniJ ta celi catechislnus (1567) zařadil např. píseň Vetus slavorum decalogusJ 

sbnplex textus ut cunque elnendatus, která byla v Trubarově době obecně známa ve slovinské 

jazykové oblasti a představovala předtrubarovskou tradici církevní písně ve slovinskélTI jazyce 

(viz Zbrana dela PrŽ1noža Trubarja 4, red. Jonatan Vinkler, Ljubljana 2006, str. 246-248). 

Vzhledel11 k výše uvedenému by se dalo očekávat, že autor disertace důkladněji 

prostuduje ty Trubarovy slovinské předlTIluvy, v nichž se rcfonnátor přÍ1no vyslovuje ke vztahu 

lnezi jazyken1, jaký použil ve svých spisech, a idiolnelTI, o nělnž se dOlnníval, že je ználn 1111uvčÍn1 

v různých krajích. To je klíčové zejn1éna u předl11luvy ve spisc Ta evangeli svetiga Matevža 

(1555). Autor disertace by l110hl (a nejspíše také lTIěl!) na základě prostudování a znalosti 

primárních pralnenLl doplnit své závěry související se slovinským jazykem 16. století, a to v tOl11 

směru, že Trubar téměř jistě znal alespoľí. díla literární tradice týkající se pro většinu slovinského 

území společných liturgických textů datovaných před rokel11 1550 a že se o ně také opíral. 

Systematický program vývoje literárních žánrů v jazyce společnél11 pro všechny mluvčí 

jednotlivých nářečí je pak skutečně původnÍl11 konceptem Pril110že Tnlbara (posledně uvedcné je 

v disertaci odpovídajícÍl11 způsobem zdůrazněno). Těmito poznámkal11i však jako posuzovatel 

nel11áln nikterak v Úl11yslu snižovat hodnotu disertace jako celku; jejÍl11 jádreln je deten11inace 

týkající se kajkavštiny a analýza situace ve slovinské literatuře 111á být jen kOlTIparativní rcferencÍ. 

Tezc, kterou fonnuloval autor, se zdá být správná a rozull1ná: »Srovnání pO{'átkll slovinské 

Cl kajkavsko-chorvatské literatury ukazuje) jak dúležitou roli nlěly historické jáktol'Y i osobni 

angažovanost význa111ných osobností na její dalši slne;:·ováni. Slovinské zetne a kajkavsko

chorvatská oblast spolu bezprostředně sousedí a jejich dialekty v Pl':.íhraničnim pás/nu jsou úzce 

4 Na základě pranlenů je tedy možno konstatovat, že by bylo třeba přefonTIulovat následující autorovo tvrzení: 
»Zatímco Luther pt':.ispěl ke sblížení nizn/;ch již exist~ljícich tiskaPsk.ých úZli, Trubar začinal z ničeho, a proto jsou 
jeho zásluhy o slovinskou literaturu a jazyk ještě větš i.« (K. Jirásek, str. 55.) Pro Slovince totiž před TnlbarelTI, 
respektive před rokem 1500, nlěla větší význanl než knihtisk kontinuita jazykového, třebaže předevšÍlTI orálního 
úzu. 
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pl~íbuzné, což by lnohlo implikovat společn.ý kulturní i jazykový vývoj, avšak v dllsledku pzlsobeni 

odlišn.-vch vnějších faktorit se tyto oblasti začaly vyvíjet odlišnÝln zpztsobem.« 

DOlnnívám se, že část disertace věnovaná popisu situace ve slovinské literatuře barokního 

období je napsána korektně, zejlnéna proto, že se autor pOlněrně důsleně přidržuje sekundárních 

pramenů. Přesto budí pozornost konstatování, že vývoj slovinského jazyka byl v době pozdního 

baroka přerušen5 , a to lnezi vydánílTI Hrenova-Čandekova spisu Evangeliji inu listuvi (1612 a 

1672; druhé vydání v edici Janeze Ludviga Schonlebna) a Sacrzn11 prol11ptuarhll11 (1691-1707), 

jehož autoreln byl Janez Svetokriški. Tato teze se liší od ználllých a ověřených poznatkú v této 

oblasti (např. Anton Breznik, Literarna tradicija v Evangelijih in listih, In: Anton Breznik, 

Jezikoslovne razprave, red. Jože Toporišič, Ljubljana 1982, 27-61; tuto studii autor disertace ani 

nezn1iľíuje), proto by ji bylo třeba důkladněji prokázat. To však v předložené práci není učiněno. 

III 

Jako posuzovatel upozorňuji ještě na následující: 

1) PřejÍlnání literárněvědných lTIetod pro analýzu starší literatury ze sekundárních zdrojll a nikoli 

bezprostředně z prilllárních spisů6 není vhodné pro typ vědecké práce, jakýln je doktorská 

disertace. 

2) Při analýze slovinské literatury 16. století bylo z prilnárních pralTIenŮ použito jen elektronické 

vydání Dahllatinovy Bible a dílo S/ovenski protestantski pisci Mirka Rupla. Pro účel disertace 

jsou tyto pranleny nevhodné: elektronické vydání není přepsáno podle vědeckých principů a 

nebylo verifikováno, zda odpovídá originálu, S/ovenski protestantski pisci pak jsou 

popularizačním vydánílTI a nemají bezprostřední vědeckou hodnotu (ani alnbice). 

3) U zpracování části věnované slovinské literatuře 16. století autor disertace nevyužil základní 

vydání (Zbrana dela Prinloža Trubarja 1-4, red. Fanika Vrečko a Jonatan Vinkler, Ljubljana 

2002-2006), které představuje kritickou vědeckou a synoptickou edici děl PrilTIOŽe Trubara a 

v doprovodných studiích odráží nejnovější vědecké poznatky z uvedené oblasti. Krom toho 

nepoužíval vydání PiSl11a Prú110ža Trubarja, red. Jože Rajhlnan, Ljubljana 1986. Nepoužití 

takových prilTIárních pralTIenÚ v doktorské disertaci není vhodné. 

5 »Slovinsk,IJ jazyk konce 16. století I11zlieme pafrně i podle 5;Quc;asn,l)ch kritérií považovat již za jazyk spisov!1):', 
jeho V,}J\)()j však byl násilně pPerušen a v následujícím období stagnace p/~evlád/y divergentní fendence.« K. 
Jirásek, str. 90, 91, 
6 Autor disertace např. literární hern1eneutiku Hanse Roberta Jausse přejín1á s ohlcden1 na recepci zc 
sekundárního zdroje (Macura), a nikoli s ohledem na púvodní Jaussovo dílo A'sthetische Etfahrung und 
literarische Hermeneutik (K. Jirásek, str. 9). 
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4) Při psaní o slovinské barokní rétorické próze nebyly jako prinlární prallleny použity faksilnile 

sbírek kázání Janeze Svetokriškého7 a Rogeria Lublaľ1ského8 , autor nepoužil originál textu 

Jerneje Basara, u 18. století nezohlednil rozsáhlé sbírky kázání Janeze Vizintina (p. Angelika) 

ze Škofja Loky9 ani kázání Petra Pavla Glavara 10 a IZar1a Mihaela Attelnse. 11 Takto 

nedostatečná práce s primárnÍ1ni prameny u disertace není vhodná a zpúsobila, že argumentace 

autora je v některých lnístech pOlněrně zvláštní. l2 

5) Konstatování na str. 49 (» Venkovské obyvatelstvo navíc zľlstalo reforrnací takPka nedotčeno, 

což také napolnohlo rychlejšbnu postupu protirefonnace.«) je mylné. Autor by lněl zohlednit 

prilnární historické pralneny, např. vizitační zápisy biskupa Pavla Bizancia, který z nařízení 

aquilejského patriarchy Giovanniho Grinl1naniho roku 1582 prováděl vizitace v částech 
v 

Kraňska a Stýrska, které patři ly do jurisdikce Aqui lejského patriarchátu. Z vizitačních zápisLt je 

jasně patrný pOlněr nlezi věříCÍll1i, kteří se II katolického vizitátora zpovídali a tělní, kteří šli 

také k přijÍ1nání (sal11ozřejnlě nikoli sub utraque species). Tento pOlněr vypovídá o silnél11 

prúniku protestantislnu na venkov v I(raňsku a Štýrsku, což dokládají také bezprostřední 

postřehy vizitátora. Pralnen: Josip Valentin Gruden: Doneski k zgodovini protestantovstva na 

Slovenskeln, lzvestja Muzejskega društva za Kranjsko, Ljubljana 1908. 

6) Konstatování na str. 57 (» Velká část Trubarových p,':.edlnluv) stejně jako korespondence) je 

psána něnzecky ". «) by bylo třeba rozšířit a zdůraznit, že s ohledeln na rozsah (a význaln), jaký 

v celéln Trubarově opusu zaujímají předmluvy, je jejich menší a lnéně význalnná část psána v 

nělllčině (sanlozřejlně se to týká dopisů, jak korektně uvádí autor). Všechny Trubarovy 

nělnecky psané předlnluvy dohrolnady pak nelnají větší rozsah, než např. Ena dolga predguvor 

z Tega prvega dela Novega testalnenta 1557, která je fonnálně sice označena jako předlllluva, 

textovou strukturou však představuje saInostatný teologický traktát o rozsahu 192 stran 

původního tisku (kolenl 235.000 znaků). 

7) Konstatování na str. 71 (» Ténzatika slovinské protestantské písně se ol1'zezovala na J(rista a 

probletnatiku spásy. «) je lnylné. Všechny základní VÝZkU111Y protestantské církevní písně u 

7 Janez Svetokriški, Sacrum promptuarim 1-5 (faksilnile), ZRC SAZD, Ljubljana 1998. 
8 Rogerij Ljubljanski, Pabnarium empyreum 1-2 (faksilTIile), ZRC SAZU, Ljubljana 2001. 
9 Viz Marko Senica, Slovenske pridige kapucina patra Angelika iz Kranja iz let 1766-1771. Ac/a ecclesias/icae 
Sloveniae (AES) Č. 14, 120-180. 
10 Viktorijan DClTIŠar, Slovenske pridige Petra Pavla Glavarja, MohOljcva družba, Celje 1991. 
II Karel Mihael AttelTIS, Slovenske pridige, rcd. Lojzka Bratuž, Založništvo tržaškega tiska, Trst 1993. 
12 O SvetokriškclTI tak v disertaci ll1ůžell1c číst: »Struktura jeho kázání je klasická - nejprve uvádí téma, obvykle 
citát z Pfsma, pak vysvětlf smysl kázání a následuje hlavní část skládající se z rl'tzn)Jch p/:'íkladll, které mají 
doloiil univerzální platnost kazatelov)Jch myšlenek. Tyto p,';.íklady jsou za sebou volně ,':.azeny bez zvláštní 
návaznosti a někdy se roznls/ají v sa/nos/atné příběhy." (Jirásek, stľ. 102.) Poslední větu bycholl1 těžko mohli 
napsat, pokud uvážíme např. jen strukturu kázání Na noviga lej/a dC/no 
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Slovinců v 16. století od Josipa Čerina 13 nadále, zvláště pak ty nejnovější, které jsou 

zohledněny v edici, komentářích a doprovodných studiích ve vydání Zbrana dela PrŽ7noža 

Trubalja 4, red. Jonatan Vinkler, Ljubljana 2006, dávají jiný obrázek. Autor by rněl tato 

základní díla znát a při111ěřcnýlTI zpúsobe111 zohlednit. 

*** 

Jako posuzovatel se d0111níválTI, že hlavní kvalita disertace Mgr. Karla Jiráska spočívá 

v komparativním syntetickém pohledu na zkoumaný lnateriál. Text nahlížený jako celek 

koncepčně splňuje standardy požadované pro vědeckou rozpravu a může být pokládán za novou 

samostatnou vědeckou práci adekvátní pro získání titulu PhD. Proto ji přes zlníněné nedostatky 

vřele doporučuji k přijetí a následné obhajobě před komisí. 

V Kopru, 30. června 2008 

Doc. Ph r. Jonatan V nklcr PhD. 

13 Josip Čerin, Peslni slovenskih protestantskih pesmaric, njih viri in poraba v porefonnacijskih časih, In: 
Trubarjev zbornik, red. Fran llešič, Ljubljana 1908. 
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