
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá edičními úpravami ve třech vybraných pohádkách Boženy 
Němcové (Chytrá horákyně, Čert a Káča, O hloupém Honzovi). Podkladový materiál tvoří 40 
vydání, přičemž nejstarší z nich je text prvního vydání (vycházelo 1845-1847), nejmladší je 
text vydaný v roce 2009. Ve všech podkladových textech jsou označena místa, kde byly 
provedeny ediční úpravy vzhledem k prvnímu vydání. Plné znění vybraných pohádek ve 40 
edicích včetně označení edičních úprav je k dispozici na přiloženém CD (330 stran materiálu). 
Vlastní práce je rozvržena do šesti základních oddílů.

V úvodním oddíle popisujeme zejména výběr materiálu a metodu jeho zpracování.

Druhá kapitola je věnována vybraným pravopisným otázkám, především změnám 
v kladení vykřičníků a středníků či psaní j u pomocného slovesa být v préteritu (šel sem / šel 
jsem). Ukazuje se, že (ne)psaní j u pomocného slovesa být má stylovou platnost a pomáhá 
charakterizovat řeč jedné z postav. Většina editorů však převádí všechny tvary slovesa být na 
variantu s j na začátku, čímž se stylistická distinkce ztrácí.  

Ve třetí kapitole se zabýváme morfologií, zejména edičními zásahy do vybraných 
slovesných tvarů. Jednotlivá témata podkapitol jsou supinum, přechodníky, minulý 
kondicionál a slovesné časy. Zjišťujeme, že ve vydáních od roku 1989 jsou texty pohádek 
často zjednodušeny, mino jiné eliminací přechodníků či převedením slovesných časů užitých 
v sekundárních funkcích (např. dramatického prézentu) na préteritum.   

Následující kapitola je věnována lexiku. Sledujeme nakládání s verby dicendi. U nich 
dochází v nejnovějších vydáních k častým substitucím, aniž by původní varianta nutně 
vykazovala rysy archaičnosti či knižnosti (povídat - mluvit). Dále zjišťujeme, že editoři často 
nahrazují původní lidové, expresivní či vulgární výrazy spisovným lexikem (huba - ústa). 
Tato snaha se výrazně projevuje zejm. v textech vydaných po r. 1989.

Pátá kapitola sleduje zacházení s frazémy a idiomy. Z provedeného rozboru vyplývá, že 
frazeologická složka je v moderních vydáních podstatně zúžena. Méně časté frazémy jsou 
vynechávány nebo nahrazovány textem nefrazeologické povahy, frekventované frazémy jsou 
ponechány. 

Závěrečná kapitola shrnuje nejdůležitější poznatky. Obecně lze říci, že zásahy do 20.-30. 
let 20. století měly za cíl především učinit text spisovnějším. Od 60. let, kdy začínají 
převládat edice určené dětem, sledují editoři úpravami hlavně výchovnou funkci, což se 
projevuje např. omezováním expresivního lexika. Od roku 1989 je hlavním cílem úprav 
zjednodušení textu pro dětského čtenáře. Za tímto účelem se mimo jiné zužuje  repertoár 
morfologických prostředků či výskyt frazémů.




