
Posudek diplomové práce Markéty Havrlantové 
Ediční zásahy do vybraných pohádek Boženy Němcové v 19. a 20. století

Diplomová práce Markéty Havrlantové si klade za cíl porovnat co největší počet vydání tří 
pohádek Boženy Němcové (Chytrá horákyně, Čert a Káča, O hloupém Honzovi) a posoudit 
ediční zásahy do těchto textů z hlediska jejich rozsahu, motivace i dopadu na podobu 
zkoumaného textu a na jeho percepci čtenářem. Toto téma není zcela originální, bylo již jako 
diplomová práce na FF UK dvakrát zpracováno (S. Putíkovou a A. Malcovou). Obě tato 
zpracování však vycházejí pouze z malého počtu vydání (přibližně pěti, a to vždy pouze jedné 
pohádky, v obou případech jiné, než se kterými pracuje M. Havrlantová) a od doby jejich 
vzniku (1995, 1996) už uplynulo patnáct let. Předkládaná práce se od nich proto v některých 
důležitých bodech liší.

Prvním rozdílem je výběr tří kratších pohádkových textů (v celkovém rozsahu cca 
5 000 slov) místo jednoho. Tuto volbu považuji za vhodnou, protože autorce do určité míry
umožňuje i vzájemné porovnání zásahů do textů různých typů (pohádky více či méně dějové, 
s více i méně rozsáhlým pásmem vypravěče, pohádky s různými typy aktérů, pohádky s více 
či méně nápadným lexikem a frazeologií apod.).

Velmi podstatným rozdílem je počet zkoumaných vydání. I když se autorce 
z pochopitelných důvodů nezdařil původní záměr, o který se s důkladností sobě vlastní 
pokoušela (tj. zachytit všechna existující vydání zkoumaných pohádek), přesto je počet 
zohledněných vydání (celkem 40) velmi reprezentativní a více než dostačující. Fakt, tato 
vydání pocházejí z celého období existence pohádek a že autorka z výzkumu předem 
nevyloučila ani několikerá vydání pořízená týmiž editory, jí umožňuje vyslovovat některé 
nové, zajímavé a neočekávané závěry či hypotézy o dynamice změn v ediční praxi. I když 
fakt, že k nejvýraznějším změnám ve sledovaných textech dochází obvykle v posledním 
dvacetiletí, není zcela neočekávaný, některá zjištění (např. že změna ediční praxe nemusí být 
jen důsledkem změny editora) už tak snadno předpokládatelná nejsou.  

Za významný klad práce považuji také snahu autorky v maximální míře umožnit 
čtenářům a případným následovníkům ověřování nebo další doplňování jejích závěrů. To se 
děje především přiložením všech materiálů, ze kterých diplomantčiny závěry vycházejí, 
v elektronické podobě (vzhledem k jejich rozsahu – 330 stran – by tištěná podoba znamenala 
neúnosný nárůst rozsahu práce) a jejich přehledné zpracování tak, aby byly k těmto účelům co 
nejlépe použitelné.

Vzhledem k počtu zkoumaných vydání nebylo možné, aby autorka systematicky 
popisovala veškeré jevy, v nichž u jednotlivých edic dochází ke změnám. V tomto ohledu je 
její práce méně úplná než práce jejích předchůdkyň, je to však plně vykompenzováno jednak 
možností sledovat jevy vybrané k hodnocení systematicky po celou dobu vydávání 
zkoumaných textů a jednak možností odkázat u ostatních jevů právě na zmíněné práce. Jevy 
k hodnocení vybrala diplomantka samostatně (zaměřila se především na interpunkci, 
morfologii sloves, specifické vrstvy lexika a frazeologii) a podle mého názoru vhodně – byla 
při tom vedena zejména chvályhodnou snahou nedělat „popis pro popis“, ale komentovat 
takové jevy, které se během zpracovávání materiálu ukázaly jako nosné pro vyslovování
relevantních hypotéz o dobových proměnách ediční praxe a jejich motivaci (např. zacházení 
s nespisovnými či expresivními prostředky), dále ty, které jsou považovány za typické pro styl 
Boženy Němcové (frazeologie, prostředky mluveného jazyka), nebo ty, u nichž se autorčina
zjištění zcela neshodují se zjištěními uváděnými v literatuře (zacházení s lexikem spojeným
s křesťanskou vírou).



Po obsahové a kompoziční stránce lze práci považovat za zdařilou. Výklad je veden 
čtivě, jasně a přehledně, uspořádání jednotlivých kapitol je logické a dobře odůvodněné, 
přehlednost práce zvyšují i dílčí shrnutí výsledků na koncích jednotlivých kapitol a 
sumarizace nejdůležitějších zjištění a hypotéz v závěru práce. Práce převyšuje standardy 
kladené na diplomové práce i svým rozsahem. Bez příloh má délku 152 stran, s vybranými (tj. 
vytištěnými) přílohami stran 211 a – jak už bylo řečeno – připočíst je třeba i plné znění příloh, 
vlastně podkladového materiálu, z něhož práce vychází, které zabírá dalších 330 stran a je 
připojeno na CD.

Vzhledem k již zmíněnému rozsahu práce je pochopitelné, že se autorka nevyhnula 
některým formálním a ojediněle i obsahovým nedostatkům. Zdá se, že většina z nich jde na 
vrub nedostatku času, který měla autorka pro dokončování (a do určité míry i celé psaní) 
práce k dispozici. Právě nedostatek času totiž považuji za hlavní (pochopitelný, leč jen 
částečně omluvitelný) důvod nedostatků 

formálních (překlepy, soustředěné hlavně v první třetině práce, která vznikala 
nejpozději, včetně několikeré záměny slov „středník“ a „přechodník“; nedůslednosti ve formě 
citací použité literatury, ojediněle chybějící interpunkční znaménka – vyznačeno v mém 
exempláři textu);

kompozičních (uvádění některých základních údajů až v druhé polovině práce, která 
vznikala nejdříve, příp. do určité míry nadbytečné opakování některých úvah nebo tvrzení –
např. začátek kapitoly Výběr materiálu do určité míry opakuje informace z kapitoly 
předcházející);

obsahových (ojedinělé věcné chyby, jako např. zařazení spojky byť mezi částice, či 
menší než doporučený rozsah práce se sekundární literaturou a rezignace na ověřování 
některých hypotéz např. za použití dobových příruček či korpusu; zřeteli časovými bylo 
evidentně motivováno i ne zcela šťastné nezařazení špatně dostupného druhého vydání, tj.
vydání poslední ruky, do výzkumu, které je však do určité míry kompenzováno zařazením 
jeho kritického vydání, které se, jak je zřejmé z podkladového materiálu, od vydání prvního 
téměř neliší, a také tím, že si autorka k podrobnému komentáři vybírala přednostně právě ty 
jevy, v nichž se není mezi těmito vydáními rozdíl).

Tyto nedostatky a nedotaženosti však podle mého názoru plynou do značné míry ze snahy
autorky vytvořit práci na vyšší úrovni, než na jaké diplomové práce běžně bývají, a nemohou 
proto převážit nad klady práce.

Práce Markéty Havrlantové bez problémů splňuje požadavky kladené na diplomové 
práce. Proto ji doporučuji jako podklad k obhajobě. I přes jmenované dílčí nedostatky ji 
vzhledem k rozsahu zkoumaného materiálu, kvalitě jeho hodnocení a samostatnému a 
originálnímu přístupu autorky navrhuji hodnotit známkou výborně. 

V Praze 24. ledna 2010 Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D.




