
Oponentský posudek diplomové práce Andrey Svobodové 
Teoretické otázky související s přípravou edice prokopských legend: S návrhem edice Života 

sv. Prokopa 

Andrea Svobodová si pro svou práci zvolila užitečné a vždy aktuální téma, totiž hledání 
odpovědí na otázky související s vědeckým vydáváním děl starší české literatury. Ke 
zkoumanému tématu přistupuje jak teoreticky, tj. zabývá se základními problémy, které musí 
řešit každý editor staročeského textu při volbě typu a formy edice, výchozího textu a podoby 
textově kritického aparátu, tak prakticky, tj. aplikuje výsledky teoretických úvah jednak při 
hodnocení stávajících edic zvoleného textu (prozaické svatoprokopské legendy, která je mj. 
součástí staročeského Pasionálu), jednak při vytváření vlastního návrhu edice a doprovodného 
aparátu. 

Po obsahové stránce nemám k práci vážnějších námitek. Je velice hutná, avšak zcela 
srozumitelná, obsahuje nejen řešení hlavních problémů, které si autorka vytyčila, ale i mnoho 
další detailních informací souvisejících se zkoumanou problematikou (např. komentované 
soupisy dosavadních edic českojazyčných i latinskojazyčných svatoprokopských legend, 
seznam odborné literatury vztahující se ke zkoumanému tématu apod.), které svědčí o tom, že 
se práci na ní věnovala dlouhodobě a do hloubky. V teoretické části práce si zvláštní ocenění 
zasluhuje podrobné porovnání dosavadních edic památky s výchozím textem i mezi sebou 
navzájem, z něhož mj. plyne nepřekvapivé, leč nikdy ne dost zdůrazňované zjištění, že ani 
nejpečlivější edice není nikdy prosta chyb a že pro spolehlivou filologickou práci s textem je 
nezbytné vycházet i při existenci edice v zásadních věcech přímo z originálu. V praktické 
části pak oceňuji mj. stručný, ale výstižný popis ortografických a jazykových zvláštností 
jednotlivých dochovaných pramenů nebo pečlivé vypracování ediční poznámky a dalšího 
textově kritického aparátu. Samotný výklad je veden jasně a přehledně, uspořádání 

jednotlivých kapitol je logické a dobře odůvodněné. Vytknout by se tu dalo snad jen to, že 
autorka někdy nerozlišuje dostatečně explicitně mezi edicí jediné legendy, která je součástí 
předkládané práce, a edicí celého Pasionálu, k níž zřejmě tyto předběžné úvahy směřují 
(pokud by tomu tak totiž nebylo, musela bych se ptát, proč autorka zvolila pro edici jako 
výchozí text ortograficko-hláskoslovně dost problematické znění prvotisku a, a ne staršího 
rukopisu A, o němž na s. 53 sama píše, že je téměř bezchybný). 

Vzhledem k tomu, že se žádné závažné nedostatky v práci nevyskytují, bych se 
autorky chtěla zeptat pouze na drobnosti, příp. uvést nepříliš podstatné námitky či doplňky: 

1) Na s. II uvádíte, že žádost o Prokopovo svatořečení svědčí o středověkém 
nacionalismu, který není jinde doložen. Domníváte se tedy, že proti německé invektivy např. 
v Dalimilově kronice či některých textech z doby husitské nelze za projevy nacionalismu 
považovat? 

2) O textu svatoprokopské legendy z roku 1618 mluvíte na některých místech jako o 
rukopisu (s. 18, 31, 40), na jiných jako o tisku (s. 23; na s. 37 se mluví o samostatném 
dochovaném tisku legendy, ale žádný jsem dál v textu nenašla; na s. 18 se uvádí, že v tomto 
textu jsou "tiskové chyby"). 

3) Ve výčtu těch, kdo se v poslední době věnují systematičtěji ediční problematice 
starších českých textů, by si zasloužil zmínku i Pavel Kosek, jehož podrobné ediční 

poznámky lze myslím považovat za příspěvky k diskusi o edičních zásadách. 

4) U odkazů na sekundární literaturu bych jako čtenářka velmi uvítala uvádění strany 
či stran, na které se odkazuje, protože jinak je ověřování některých odkazů poměrně 

zdlouhavé. Také mi není úplně jasné, proč jsou v seznamech literatury k jednotlivým 



pramenům některé tituly uvedeny ve zkrácené formě a některé v plném znění (a to i 
opakovaně, viz odkazy na Bohatcovou a Voita na s. 38 a 42) a proč naopak nejsou všechny 
tituly uvedeny v závěrečném seznamu literatury k tématu (pro čtenáře je nepohodlné 
vyhledávat jednotlivé citace na různých místech práce). 

5) Považujete zpřístupnění transkripce nějakého textu v Manuscriptoriu za plně 

ekvivalentní s vědeckou tištěnou edicí, příp. vidíte nějaké výhody, či naopak nevýhody, které 
takovéto publikování ve srovnání s klasickou edicí má? 

6) V první větě závěru píšete, že mezi cíle vaší práce patří i vyvození obecných 
poznatků o vydávání staročeské literatury, v samotné práci jsou však přítomné spíš implicitně. 
Mohla byste stručně shrnout, ke kterým nejdůležitějším obecným poznatkům jste došla? 

A nakonec jedna otázka spíš ze zvědavosti: 

7) Píšete, že se vám ani přes veškeré úsilí nepovedlo získat kopie krakovského 
rukopisu Pasionálu, jehož znění je považováno za nejlepší. Mohla byste stručně popsat, 
s jakými obtížemi jste se při snaze o jejich získání setkala a proč jste zatím nebyla úspěšná? 

Po jazykové a formální stránce je práce vypracována velmi pečlivě. Jazyk výkladu je 
kultivovaný, téma je prezentováno přehledně a na vysoké odborné úrovni. Překlepů či 

přehlédnutí obsahuje práce jen velmi malý počet, proto nepovažuji za nutné se o nich 
podrobněji zmiňovat (vyznačila jsem je ve svém exempláři práce). Jedinou závažnější 

námitku mám k anglické verzi shrnutí obsahu práce: ta bohužel vykazuje rysy mechanického 
překladu nezkorigovaného zkušeným mluvčím v takové míře, že smysl některých pasáží je 
těžké bez přihlédnutí k českému znění vůbec pochopit. 

Práce Andrey Svobodové zcela splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Proto 
ji ráda doporučuji jako podklad k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 
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V Praze 12. září 2010 Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D. 


