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Diplomová práce je věnována problematice editologie a ediční praxe se specifikací na 
vydávání památek starší české literatury. Této problematice není věnována častá pozornost, 
neboť rozmanitost a odlišný charakter editovaných textů mnohdy neumožňuje formulace 
obecně platných zásad. A. Svobodová se věnuje teoretickým otázkám vydávání starších 
českých památek, jakými jsou výběr základního textu, forma edice, typy zpřístupnění textu 
atp. Tyto teoretické problémy a řešení, k nimž dospívá, vhodně promítá do editování 
konkrétního textu. Předkládaná diplomová práce tak v sobě kloubí obě fáze ediční 

problematiky, tj. obsahuje teoretické úvahy i ukázku praktického editování textu. 
V úvodní části práce autorka představuje staročeský text, o němž bude v práci nejvíce 

pojednávat. Jedná se o legendu o sv. Prokopovi, tj. text, který je ze středověkého období 
dochován v mnohých pramenech a který máme k dispozici v českém i latinské jazykovém 
ztvárnění. A. Svobodová osvětluje genezi tohoto textu, zasazuje jej do literárního kontextu a 
popisuje jeho dochování, mj. v rámci staročeského Pasionálu. Nezbytnou součástí této pasáže 
je popis obsahu legendy ve srovnání se známými fakty o životě světce. 

Schopnost orientovat se v sekundární literatuře prokazuje A. Svobodová mj. v části, 
která představuje dosavadní ediční zpřístupnění Života sv. Prokopa. Eviduje osm edičních 
počinú, bud' samostatných, či publikovaných v rámci mzně pojatých výború z literatury. Tato 
část práce je velmi dúležitá z několika důvodů: prokazuje vůli autorky k "mravenčí" práci, její 
trpělivost a všímavost, která je při vydávání starých českých textů (a vědecké práci vúbec) 
nezbytná. Pečlivému zkoumání podrobila vydání pocházející od autorit staročeské 

bohemistiky - mj. 1. Gebauera, F. Šimka, 1. Vilikovského atd. Její zjištění jsou velmi cenná
v první řadě je to zjištění, že i "mistr tesař se někdy utne", tj. že chyb se nevyvaruje ani 
mimořádně vzdělaný a nadaný odborník. Zároveň je tento přehled odrazem měnící se ediční 
praxe. A druhé poznání je, že následovníci jsou velmi často příliš ovlivněni výsledky 
předchozích bádání (zvláště pokud je formulovala autorita velikosti 1. Gebauera). Toto 
ovlivnění pak lehce může přemst v nekritické přebírání informací a je založeno na nedostatku 
kritické práce s prameny. Závěry, které z analytické části s dosud zpřístupněnými texty pro A. 
Svobodové vyplynuly, jsou jistě pro začínajícího vědce překvapivé, jsou nesdělitelné a měly 
by velmi výrazně ovlivnit způsob pozdější samostatné práce. Předpokládám, že A. Svobodová 
dospěla k poznatku, že každou nosnou či stavební infonnaci je nutné prověřit v púvodních 
pramenech. 

Teprve na základě prozkoumání dosavadního zpřístupnění prokopské legendy 
diplomantka přistupuje k návrhu vlastní edice, jemuž předchází volba základního textu a 
řešení všech vstupních otázek (typ edice, volba přepisu atd.). Tyto problémy odiivodněně 
zužuje na téma editace staročeského Pasionálu. Fundovaně představuje a hodnotí názory 
odborníků, kteří se vyj adřovali k edičním problémům Pasionálu v souvislosti s jeho 
chystaným (a dosud jen chystaným) vydáním, tj. především s názory K. Hádka. Poté, co byla 
nucena vyloučit tzv. krakovský Pasionál z uvažování o základním textu, rozhodla se na 
základě přesvědčivě formulovaných dúvodů pro editaci legendy z tištěného Pasionálu (ze 
staršího prvotisku). Na okraj uvádím, že je mi známo, že krakovský Pasionál, jehož fotokopie 



se A. Svobodové v době zpracovávání diplomové práce nepodařilo přes velké úsilí získat, 
nepustila diplomantka ze zřetele a hodlá jej prozkoumat v rámci dalšího bádání. 

Starší tištěný Pasionál hodnotím z hlediska úplnosti jako dobrou volbu, avšak zároveI1 
je to text, který je po stránce ortograficko-hláskoslovné obtížný, neboť má, jako velká část 
staročeských textů, silně kontaminovaný charakter a dochází v něm k míšení jazykových 
prvků pocházejících z doby vzniku památky a prvků z doby dalších opisů/tisků. Problematiku 
textu rovněž zvyšuje fakt, že jde o jeden z nejstarších prvotisků z doby, kdy tiskařský úzus 
nebyl ustálený a kdy docházelo k technickým problémům tisku, které se odrážejí i ve 
výsledku. Diplomantka tedy musela obezřetně přistupovat k prezentovanému záznamu a 
vyhodnocovat anachronické jevy, tiskové chyby a další prvky, které mají vliv na výslednou 
transkripci textu. 

Velmi oceI1uji část věnovanou ediční poznámce, v níž jsou profesionálním způsobem 
popsány dochované prameny, včetně jejich uložení, sekundární literatury a charakteristiky 
jazyka. Je zřejmé, že diplomantka se dobře orientuje v základní literatuře a je schopna 
prezentovat získané poznatky odpovídajícím způsobem. Jasně formuluje své ediční zásady, 
především zásady transkripce do novočeského pravopisu. Neopomněla na soupis 
emendačních zásahl1 a různočtení z ostatních rukopisů, které náležitě omezila pouze na rovinu 
lexikální (případně vyšší). Zachycovat rozdíly v nižších jazykových rovinách by bylo 
zvoleným způsobem neúnosné. Jelikož je editován staročeský text, na místě je i diferenční 
slovníček a věčné vysvětlivky k textu. 

Ačkoliv staročeská legenda o sv. Prokopu není rozsáhlý text, A. Svobodová ke své 
práci pracovala s velmi bohatým materiálem - jednak s vydanými texty legendy, jednak 
s variantními prameny. Prokázala, že je schopna zvládnout jak analytický přístup, tak přístup 
syntetický. Na základě analýzy formulovala obecnější závěry, které úspěšně praktikovala na 
vybraném základním textu. 

Práce je velmi dobře zvládnutá i po stránce formulační. Rovněž formální stránka je na 
vysoké úrovni, kladně hodnotím též fakt, že se autorce podařilo přehledně aj ednotně graficky 
ztvárnit ty částí práce, které jsou formálně obtížné (emendace, různočtení). 

Na závěr kladu otázku: po celá desetiletí se editoři starší česk~ literatury přou o to, 
jaký volit přepis - zda transliteraci (resp. paleografii), nebo transI;léMči. V posledních letech 
do tohoto sporu silně zasahuje ekonomická stránka, tj. finanční náročnost publikací, jejichž 
odbyt není velký. Ideální forma zpřístupnění (paralelní tisk transliterovaného a 
transkribovaného textu + faksimile) je odsunuta za hranice myslitelnosti. Jak by diplomantka 
postupovala? Jaká cesta by mohla být nejschůdnější? 

Předkládaná práce je po stránce odborné i formální vynikající, diplomantka prokázala 
své schopnosti analytického i syntetického přístupu k jazykovému materiálu. K práci nemám 
podstatné připomínky a navrhuji ji ohodnotit známkou "výborně". 

V Praze dne 10. srpna 2010 
PhDr. Ale 


