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Disertační práce představuje osobnost Zdeňka Brtnického z Valdštejna ve světle dochovaných 

pramenů, zejména jeho deníku, který zůstal dosud badatelsky nevyužit. Neklade si za cíl podat 

chronologickou biografii tohoto významného českého aristokrata z přelomu 16. a 17. stol., ale 

přibližuje jednotlivé aspekty jeho života (studium, intelektuální zájmy, kontakty, rodinné vazby, 

manželství, konfese atd.), které dává do širších souvislostí a začleňuje do dobového kontextu. 

Nakolik mohu posoudit, autor podal dostatečný přehled dosavadního bádání i rozbor využitých 

pramenů, tj. Valdštejnova deníku, památníku, jeho řečí, útržkovitě dochované korespondence 

i nečetných pramenů úřední povahy, z nichž většinu řadí mezi ego-dokumenty a charakterizuje 

metodologické postupy při jejich zpracování. Práce má promyšlenou koncepci, je vyvážená, 

uvážlivě členěná do tematicky pojatých kapitol charakterizujících Valdštejnovu osobnost. Doplňují 

je komparativní exkursy, které autorovi slouží k dokreslení historického kontextu (studium mladých 

aristokratů, jejich vychovatelé, další autoři deníků). 

Těžiště práce tvoří analýza deníku z let 1597-1603, z větší části zachycujícího Valdštejnovu cestu 

po západní a jižní Evropě. Proto se žánru diářů a itinerářů věnuje autor ve zvláštní kapitole a stručně 

představuje také další deníky z 2. pol. 16. stol. Kavalírské cesty představuje jako typický prostředek 

k dalším studiím i k načerpání zkušeností pro budoucí politickou či úřednickou dráhu 

i společenskou reprezentaci. Autorův výzkum vychází z ohromující pramenné základny (studované 

v domácích i zahraničních archivech a knihovnách), která poskytuje dostatečné množství materiálu 

pro analýzu i komparaci. Práce ukazuje dobré metodologické ukotvení, které autor popisuje na 

s. 32-35. Myslím, že se Ondřeji Podavkovi podařilo nejen vyčerpávajícím způsobem vytěžit 

prameny, ale také je fundovaně zhodnotit a ukázat jejich výpovědní hodnotu. Po vzoru Petra 

Burkeho poukazuje na stěžejní charakter cestovního deníku, tj. způsob, jak jeho autoři 

popisovali cizí prostředí a jeho odlišnosti, i na to, že jde vždy o hodnocení subjektivní (s. 37). 

Zároveň je v disertační práci patrný široký záběr sekundární literatury, vč. nezbytných zahraničních 

článků a publikací, která je důsledně a náležitě citována. 

Při práci s deníkem kolega nepřebírá zprávy mechanicky, nýbrž dohledává, upřesňuje či opravuje 

mylné informace. Např. hodnotí záznamy o Pise (s. 154) nebo porovnává popis s dnešním stavem 

(kostel v Bernu, s. 158; Carcassonne, s. 160 apod.). Opravuje chybné etymologie názvů měst (kupř. 

Arles, s. 163-164), v pozn. 993 koriguje Valdštejnovu informaci, že z Nîmes pocházel císař 

Antoninus Pius (Podavka však – což bývá obvyklá chyba – uvádí císařovo jméno v nesprávné 

podobě Antonius, naopak Valdštejn má toto jméno ve svém textu správně). Vzhledem k četným 

překladům i parafrázím latinských pramenů považuji za důležité, aby v úvodu či u první citace (na 

s. 13) bylo uvedeno, že autorem překladu je Ondřej Podavka. Podobně jako to uvádí v odkazu na 

překlady vybraných pasáží z Proxenova deníku od Dany Martínkové. Ostatně veškeré autorovy 

překlady i parafráze latinských pramenů hodnotím jako vynikající, drobných stylistických 

neobratností nebo doslovismu se dopouští opravdu jen zřídka (např. „Urozený pan baron Zdeněk 

z Valdštejna poslal mému Vartenberkovi ze Štrasburku dopis, brzy odpovězeno.“ s. 46; formulaci 

„záznam napsal nemocen třetího dne před svými 52. narozeninami.“, ovlivněnou zřejmě římským 

kalendářem, bych nahradila „dva dny před svými 52. narozeninami“, protože pro daný překlad není 

opora ani v latinském textu propridie natalis mei). 

Druhou část disertační práce tvoří výběrová edice Valdštejnova deníku, editované pasáže zahrnují 

přibližně třetinu původního díla. Důvody i klíč, podle kterého byly pasáže k edici vybrány, Ondřej 

Podavka přesvědčivě zdůvodňuje v úvodu práce (s. 10). Uvážlivý výběr považuji v takové práci za 

nejnáročnější a myslím, že se kolegovi povedlo zvolit dostatečně ilustrativní pasáže deníkového 

textu, které čtenáři představí jak charakter tohoto textu, tak různé typy záznamů a popisů 

procestovaných míst i zážitků z cest. A právě ediční problematice se budu ve svém posudku 

věnovat podrobněji. 



Autor zdařile zakotvil tuto část své disertace v hlavních současných přístupech k editování 

raněnovověkých latinských textů. Charakterizuje základní proudy a vybírá si koncepci, kterou 

považuje pro deníkový pramen za nejvhodnější. Pochopitelně vychází z prací našeho největšího 

odborníka na neolatinistiku Martina Svatoše, zejm. z jeho Doporučení pro vydávání latinských 

pramenů v ediční řadě Fontes rerum Bohemicarum recentioris aevi (FRBRAE). Ondřej Podavka 

překvapivě ve své ediční poznámce nereflektuje zahraniční literaturu (Johannes Schultze, Jozef 

Ijsewijn, nejnověji pak Tom Deneire), nicméně podrobnější teoretický rozbor by překračoval rámec 

této práce. Hlavní editorovou zásadou je usnadnit čtenáři porozumění textu a zároveň zachovat 

dobová, žánrová či autorská specifika textu (s. 287-288). 

V ediční poznámce autor předkládá přehledný výčet pravidel, podle kterých transkripci latinského 

textu vypracoval (s. 289-293). Bohužel explicitně neuvádí, zda stejným způsobem transkribuje také 

tištěné prameny, nebo zda je ponechává v transliterované formě. V předmluvě je pouze vágní 

formulace „Citované pasáže z Valdštejnova deníku a dalších pramenů přepisuji podle zásad 

uvedených v ediční poznámce.“ (s. 12). Vzhledem k podobě citací (např. Valdštejnovo tištěné 

Valedictio, pozn. 387-392, Camdenova Britannia, pozn. 906) se zdá, že k částečné editaci starých 

tisků přistoupil, ale přesto ortografie těchto textů zůstala značně rozkolísaná. Některé texty zřejmě 

ponechává v podobě transliterované, čímž jednak porušuje proklamované usnadnění porozumění 

textu, jednak působí latinské citace z různých pramenů nesourodě. V rozporu s tvrzením uvedeným 

v předmluvě nejsou edičně sjednocené např. pasáže z Žerotínova Itineraria (pozn. 188-193, 1508 

aj.). Ať už se rozhodneme k úpravám (což bych upřednostnila), či k ponechání původní pravopisné 

formy, je třeba na to v předmluvě, resp. v ediční poznámce upozornit. 

Ediční přístupy bývají námětem četných diskusí mnoha editorů. V zásadě s uvedenými pravidly 

Ondřeje Podavky souhlasím, zásadnější připomínky mám jen k několika bodům: 

1. Autor ponechává neklasické podoby dlouhého é (ae/oe/e), proto nevidím důvod k rozepisování, 

resp. doplňování [a] v hranatých závorkách (p[a]ene, pr[a]ceptor, s[a]ecula apod.). Jde 

o podobnou variantnost ortografie jako u zdvojených hlásek (litterae / literae). Pokud editor užívá 

tohoto sjednocení vzhledem k většinovému úzu autora, navrhuji uvést to do ediční poznámky 

i s výčtem slov, které se úpravy týkají, a poté upravovat mlčky. Podobně považuji za zbytečnou 

klasicizaci rozvádění nejednoznačných ligatur ae/oe podle pravidel klasické latiny (ediční 

poznámka s. 289). I zde by bylo lepší užívat autorův obvyklý způsob psaní. 

2. Upřednostnila bych sjednocení i/j (i pro vokál, j pro polokonsonant) napříč celým textem, aby 

čtenář zbytečně nemusel hledat důvody pro kolísání (jentaculum / ientaculum, Jesu / Iesu), použití 

intervokalického i (Maius X ejus) či rozdílný úzus v dataci (klasické dies Iovis X neklasické 

Junius). Vznikají totiž podoby velmi nesystémové (jako např. jeiunarent). 

3. Sjednocujeme-li psaní u/v podle hláskové platnosti (samohláska u / souhláska v), není nutné 

měnit podobu qv, gv, sv (skupinu sv ovšem ediční poznámka neuvádí) na qu, gu, su, pokud to tak 

autor sám neužívá. Podoba qv, gv, sv je pro novolatinské rukopisné texty běžná, ortografii qu, gu, su 

nacházíme obvykle u starých tisků.  

4. Souhlasím s uvedenými skupinami slov, v nichž autor ponechává velká písmena. Pokud však ve 

stejném slově zachovává minuskuli (zřejmě protože je v této podobě v originálním textu), považuji 

to za zbytečné rozkolísání (např. dominus / Dominus, pater / Pater). Velká písmena mohou hrát 

v textu rozlišovací roli a pomáhat čtenáři v rychlejším porozumění (Spiritus Sanctus / meus 

spiritus). Pokud sjednocujeme majuskule u názvů dnů a měsíců, je na místě postupovat stejně 

i u dalších vybraných skupin slov, zdůvodněných v ediční poznámce. 

5. Autor sice emendoval neklasickou podobu zdvojených souhlásek (např. relligio), ponechal 

ovšem bez úpravy např. v raněnovověké latině běžný tvar caussa. Původní podoba rozhodně 

nebrání čtenáři v porozumění textu. Obdobně není nutné klasicizovat souhláskové skupiny 

(Redem[p]tore), zvláště když jinde kolega zachovává varianty obě (sumpto / sumto). 



6. V rámci editace číslovek respektuji rozhodnutí uvádět tečky za letopočty, i když se s tímto 

pravidlem neztotožňuji. Je to sice v latině řadová číslovka, podobně jako ve starší češtině, a přesto 

moderní ediční přístupy bohemistů od tečky ustupují a považují ji za zbytečné tříštění textu. 

Nicméně je nutné stanovené pravidlo důsledně dodržovat (viz např. pozn. 1044). Ve shodě se 

vžitým územ navrhuji uvádět pořadí panovníků, resp. papežů římskými číslicemi, nadužívání 

arabských číslic činí text nepřehledným. 

7. Naprosto souhlasím s rozepisováním paleografických zkratek bez vyznačení, stejně jako např. 

zkrácených názvů měsíců. Opět je ovšem třeba apelovat na důslednou kontrolu – z původní 

transliterace zůstaly zbytečné hranaté závorky (např. pozn. 1044). Obecně bych zvážila, zda mlčky 

nerozepisovat také další zkratky a zkrácená slova (např. názvy studovaných předmětů, autorů 

a jejich děl) a uvést pouze výčet či příklady do ediční poznámky. Naopak navrhuji ponechat i další 

běžně užívané zkratky (např. D. = Divus). 

Raněnovověcí autoři nekladli na pravopisnou podobu textu žádný důraz a volba výše uvedených 

jevů pro ně často byla otázkou náhodného výběru. Pro dnešního čtenáře je naopak formální 

jednotnost textu zcela zásadní a časté kolísání považuje za rušivé či příznačné. Veškeré návrhy na 

úpravy a sjednocení textu pramení z opakovaně zdůrazňované snahy usnadnit jeho pochopení 

recipientovi, jehož znalost latiny nemusí být na vysoké úrovni, a přesto je pro něj tento typ pramene 

s převážně jednoduchou latinou srozumitelný. Pro filology, neolatinisty a další odborníky, 

zajímající se o konkrétní podobu rukopisu, je možné v ediční poznámce ortografii textu podrobněji 

popsat a pro autenticitu doplnit digitalizáty několika stránek pramene. Přemíra hranatých závorek, 

indexací a odkazů na klasickou podobu činí editovaný text nepřehledným, ruší plynulost čtení 

a zbytečně zahlcuje poznámkový aparát. Obecně ovšem platí, že všechny stanovené zásady (ať jsou 

jakékoliv) je třeba pozorně dodržovat a editovaný text pečlivě zkontrolovat, aby byl jednotný 

a nechtěné nedůslednosti čtenáře nemátly. 

V případě textověkritických poznámek bych pro příp. vydání edice navrhovala obecně užívané 

latinské komentáře, resp. jejich zkratky (omisit, addidit, emendavit…), mezi recipienty edice mohou 

být i zahraniční badatelé a poznámky v této podobě jsou pro ně nesrozumitelné. Dále považuji za 

přehlednější opravit editorské emendace přímo v textu a do poznámky uvést původní znění 

rukopisu, resp. opisu pramene. Vzhledem k rozkolísané ortografii proprií bych uvítala index jmen, 

u toponym spolu s jejich současnými ekvivalenty, u antroponym s jejich identifikací, který by 

zároveň šetřil poznámkový aparát. Podobně by čtenářský komfort zvýšila tabulka užívaných 

měrných jednotek. Rozdíl německých a anglických mil sice vysvětluje autor v textu, stejně jako 

formu užívaného kalendáře a jeho postupnou proměnu (juliánský, gregoriánský) nebo pozoruhodné 

označení dnů v týdnu pomocí „planetárních“ symbolů, zajímavé by nicméně bylo i srovnání dalších 

jednotek (délky, hodiny, měny atd.) i to, jak se v závislosti na konkrétní zemi pobytu mění. 

Na závěr bych ráda pochválila formální, stylistickou i jazykovou stránku práce, jíž byla zjevně 

věnována velká pozornost, a proto nacházíme jen minimum překlepů a chyb. Systém citací 

v poznámkovém aparátu je jednotný a veškeré odkazy jsou uvedeny v přehledně rozčleněném 

seznamu pramenů a literatury. Taková pečlivost není u závěrečných prací bohužel zcela běžným 

jevem. Nečetné opravy a drobné formulační připomínky byly předány přímo Ondřeji Podavkovi, 

protože pevně doufám, že práci připraví pro vydání tiskem. Z toho také plyne má otázka, zda kolega 

plánuje do budoucna publikovat edici celého deníku, ideálně i s paralelním překladem do češtiny. 

Pokud bych měla práci něco vytknout, tak pouze nedůslednost v dodržování stanovených edičních 

pravidel, kterou pro příp. vydání deníku kolega jistě opraví. 

Závěr: Z celkového pohledu hodnotím předloženou disertaci Ondřeje Podavky jako vynikající 

práci, která svým rozsahem, zpracováním i šíří záběru převyšuje standard těchto kvalifikačních 

prací. Doporučuji ji tedy k obhajobě a předběžně klasifikuji jako prospěl. 

 

V Praze 18. 12. 2016      PhDr. Alena Bočková, Ph.D. 


