
Oponentský posudek na bakalářskou práci Alice Jendelové Přepis a jazykový rozbor 
13. kapitoly proroka Daniela z Mikulovské bible

Hodnocená práce má za cíl podat jazykový rozbor Daniela 13 z Mikulovské bible, 
řazené do 2. redakce stč. překladu bible. Jak známo, druhá redakce je vůbec 
nejproblematičtější redakcí staročeského překladu a každý zachovaný text je v ní vlastně 
jedinečný. Na specifičnost Mikulovské bible bylo již dříve upozorněno, takže bakalářská 
práce na toto téma může částečně přispět ke zpřesnění vývojového obrazu staročeského 
překladu. Podle zadání má práce přinést rozbor hláskosloví a tvarosloví, případně i lexika a 
syntaxe a podat „souhrnnou jazykovou charakteristiku“. Je třeba ocenit, že autorka si zvolila 
téma diachronní, navíc s úkolem transkripce. Zároveň je ale třeba konstatovat, že práce 
zdaleka nenaplnila očekávání.

Po stránce formální vykazuje práce bohužel neobvykle mnoho rysů uspěchanosti. 
Absence závěrečné redakce se odráží nejen na číslování kapitol v obsahu (za bodem 9.3
následuje bod 9.8, s. 7), ale také na mnoha případech porušení ortografické kodifikace a na 
početnosti dalších chyb. Jedná se o:

- nadbytečné čárky: změn, podrobněji (s. 9), rozhodla, je rozdělit (s. 19), d, n, a t (s. 
22), stahování, vznikly (s. 28), se objevuje, jak varianta (s. 29), bieše, aj. (s. 37), jiný než, jaký
(s. 40 - čárka má být za jiný);

- nadbytečné mezery: 14. - 16. st. (s. 9), 2. - 3. století (s. 10), po té (s. 16, 19, 33), 
jo- kmeny (s. 29), - vě (s. 32), 14.- 15. st. (s. 39), 16. - 17. st. (s. 39);

- chybějící mezery: Bauer1977 (s. 22, 24 dvakrát, 25 dvakrát, 28 dvakrát), s.102 (s. 
25), 3.os. (s. 33);

- překlepy: polyglot (s. 10), de Voragin (s. 12), n. l. n. (s. 17), toto knihu (s. 17), 
bifonomatickém (s. 20, 24), Belič (s. 20), svědectivie, přitelé (obě s. 25), kobnice (s. 25), s é.,
(s. 25), 7 pádu (s. 28), instrumelnál (s. 28), pluláru (s. 29 dvakrát), vykytují (s. 30), vtažná 
zájmena (s. 31), plulár (s. 31), poďmě (s. 32), učinen (s. 34), biežav (s. 34), vydáměť (s. 39),
BACHMANOVÁ (s. 42), 1985. s. (s. 43);

- chybné skloňování: Bezym (s. 11), po Job (s. 15), na skladbu češtinu (36), událostí 
jdoucí za sebou (s. 40);

- chybějící tečky: Jana Pavla II (s. 11), os (s. 30), aj (s. 31), za děj (s. 32), du (s. 33), 
za odsouváno (s. 33);

- chybějící čárky: tím než se on a Metoděj vydali (s. 11), bible Litoměřicko-třeboňská 
pocházející (s. 12), Hozlau pobývajících (s. 13), bible pocházející (s. 13), žaltáře Evangelia
(s. 13), bible pojmenovaná (s. 15), jak uvnitř tak i na konci slova (s. 20), před vyskytující se 
celkem (s. 22), před vyskytujícím se ve třech (s. 22), ani diftongizace ani monoftongizace (s. 
25), proběhla či nikoliv (s. 26), před nebo vedlejší větu (s. 38), před kdy po slově (s. 38), za 
chanaanské (s. 40); za Ph.D. (s. 2);

- chybná velká/malá písmena: Olomoucké knihovny (s. 14), knihovně Národního 
muzea (s. 14) /vs. Knihovně N. m. tamtéž/, bohu (s. 17), Malý Staročeský (s. 24), neboli 
antepréteritum (v pozn. 8 na s. 32), v případě (pozn. 9 na s. 33), Věd (s. 2);

- chybné psaní i/y: v jiných tvarech ... ustupovali (s. 30);
- anakoluty: člen dominikánského řádu dochovanou z třetí čtvrtiny (s. 12), uvádí, že 

pokud není pojmenována konkrétní osoba, a tak předpověď v knize podle něho není (s. 17), 
Dále G lida dříve převládala koncovka -a u hromadných substantiv (s. 29), Spojka ale se je 
v textu zastoupena (s. 38);

- chybnou shodu: všechny feminina (s. 29), slovesa vyjadřovaly (s. 31), ty slova (s. 37);
- další chyby: kdy v textu objevují (s. 34).
Často chybí čárka za vloženou vedlejší větou (kdy ho Dobrovský získal na rozdíl - s. 

14, že lžou a Zuzanu - s. 17, interpunkci bylo velmi složité - s. 19, důsledně provedena a také -



s. 26, splývala se složenou a zřídka - s. 30, před neobjevují tvary - s. 30, zájmeno a rodová - s. 
30, v současné češtině jako - s. 30, se vyskytují na souřadicí - s. 37, století a Komárek - s. 41) 
a před, případně za zkratkou např. nebo příslovcem například (s. 18, 19, 22, 32 dvakrát, 39, 
40). Interpunkční znaménka často chybějí před doklady v kap. 9.2. Časté je pokračovací kde, 
kdy (např. s. 19) a vyskytují se dlouhé tvary v opisném pasivu u dějových sloves (např. s. 34: 
který je zakončený na -ti). Slovesné vazby v případech koncovka ... se vymezila do knižních 
podob (s. 29), Oproti dnešnímu skloňování se vymykají ... tvary (s. 30) jsou novátorské, stejně 
jako spojení třídní přesuny (s. 31) pro přesuny mezi slovesnými třídami. Dále konstatuji 
velmi špatnou úroveň angličtiny v abstraktu a chyby v překladu názvu do angličtiny. Autorku 
proto žádám, aby při obhajobě předložila kompletní seznam oprav a aby využila možnost 
vložit errata k elektronické verzi práce po obhajobě.

K obsahové stránce mám tyto poznámky:
1. Nepřesně je reprodukována historie biblických překladů (kap. 2). Např. Starý zákon 

není psán jen hebrejsky (s. 10), někteří křesťané vydělují nejen Pentateuch, historické, 
prorocké spisy a mudroslovné knihy (s. 10), ale také deuterokanonické spisy, staroslověnský 
překlad vzešel sice ze Septuaginty (s. 10), ale dodnes je otevřena i otázka vlivu Vulgáty, 
Nový zákon v Polyglotě komplutenské vyšel nejen v řecké verzi (s. 10), tzv. Lutherův překlad 
nebyl zhotoven, nýbrž vydán v r. 1534 a jeho autorem není jen Luther sám (srov. s. 11), 
přesnější než „všeobecně přijímané kritické znění“ (s. 11) je Textus receptus (neboť 
římskokatolíci ho nepřijali), Tridentský koncil r. 1546 vyhlásil Vulgátu za nikoli starobylé 
znění (s. 11), ale autentické znění, jehož se nedržela „všechna vydání a překlady do národních 
jazyků“ (s. 11), ale jen katolická; kritické vyd. Vulgáty nebylo připraveno r. 1907 (s. 11), 
tehdy byly jen započaty přípravy atd. Část nepřesných tvrzení autorka přebrala z Kyase 
(1997), ale mohlo a mělo být přihlédnuto k více zdrojům. To ostatně platí i pro další části 
práce, např. v kap. 4 o knize Daniel se vychází jen z Wikipedie a souhrnu A. J. Kryveljova z r. 
1958 nebo 1960 (údaje na s. 17 a s. 42 se rozcházejí) ze Státního nakladatelství politické 
literatury. Proč tomu tak je?

2. Nepřesnosti se objevují i v pasáži o české překladatelské tradici (kap. 2.2), částečně 
opět vlivem Kyase (1997). Např. věta „V 11. století byla církevněslovanská složka utlumena“ 
je v rozporu s dobou činnosti jediného bezpečně doloženého střediska csl. kultury 
v přemyslovských Čechách, tj. Sázavského kláštera (1032-1096/7). Autorka měla zřejmě na 
mysli r. 1097. Tvrzení o „významné roli“ (s. 11) csl. vzdělanosti u nás v 10.-11. st. mělo být 
korigováno pohledem pesimistických historiků. Současnému stavu bádání neodpovídá 
tvrzení, že neznáme důvod, jak se dostala Drážďanská bible do Drážďan.1 Neúplná je 
reprodukce zpráv o 1. redakci (s. 12), chybí zmínka o Pror. rožmberských aj. Není pravda, že 
by text BiblDrážď a BiblOl/BiblLitTřeb byl až na žaltář, Mt a druhou část Pavlových epištol 
shodný (s. 13). Rozpor je v tvrzení, že knihy Makabejské byly přepracovány a zároveň „byly 
přepisovány z prvotního překladu“ (s. 14). Univerzitní knihovna v Praze (s. 14) je dnes 
Národní knihovna.

3. Datování Mikulovské bible (Komárek 1969 do let 1409-1415, Kyas 1997 do 3. 
čtvrtiny 15. st.) nemůže být, myslím, rozhodnuto hláskoslovným rozborem. Komárkova 
(1969) datace, jíž se zdají přisvědčovat výsledky diplomantčina rozboru hláskosloví (s. 27), je 
dnes nepřijatelná, neboť celá rekonstrukce druhé redakce vycházela až do r. 1972 z chybného 
data 1406 v Mikulovském sborníku (srov. Kyas 1997, s. 66, 114-115).

                                                
1 J. Pečírková: „Podle erbů identifikoval Dobrovský manžele paní Anny Šlejnicové, rozené z Leskovce ... a zde se 
nachází vysvětlení, jak se rukopis dostal do Drážďan: třetí manžel Anny Šlejnicové byl totiž zemským správcem 
Horní Lužice.“ Viz PEČÍRKOVÁ, J. Josef Dobrovský a staročeské biblické rukopisy. In Studia Moravica I. Eds. 
J. Fiala a L. Machala. Olomouc: UP, 2004, s. 353-360, zde s. 356.



4. Někdy autorka nerozlišuje mezi grafematickou a fonologickou rovinou: Je-li 
BiblMik z doby okolo 1470-1500, je chybné psát o vokálu ě (s. 21). Diftong uo byl 
nahrazován monoftongem ú (ů je grafém, s. 24).

5. Upřesnění si žádají i pasáže o hláskosloví: v petáckých nářečích (pet, bežet - s. 23) 
je tendence ke změně ě > e silnější, nikoli slabší. Skupina šť ze šč se dále měnila na št (s. 24), 
ale jen pokud následoval konsonant (proto máme štěstí, štědrý, ale štváti). Diftong ou do spis. 
jazyka v iniciální pozici asi nepronikl (proti tomu s. 24). Protetické h- (s. 26) je také před 
souhláskou ň. Ztráta jotace (s. 23-24) proběhla i po j: potupuje a propúštěje vinné (s. V).

6. K morfologii: jmenné tvary (s. 28) mají vyjadřovat gram. kategorii rodu (popř. 
životnosti), čísla a pádu. To ale neplatí o všech. Anachronismem je tvrzení, že v BiblMik jsou 
u ьjo-km. „dodrženy pádové koncovky současné češtiny“ (s. 29). Nejasná je věta (s. 30): 
Vyskytovaly se v doplňku, tedy ve jmenné části predikátů... Duál zůstal nerozpoznán ve 
spojeních ruce svoji, oči svoji (s. 30), u nichž „není shoda jako v současné češtině“ (s. 30), 
naopak hřiechové tvoji oproti tvrzení na s. 30 tuto shodu má (je také užita v Reynkově 
překladu z r. 1940, viz www.google.com při zadání dotazu „tvoji hříchové“, 10. 6. 2011). Stč. 
slovesa kromě slovesných gram. kategorií (s. 31) mohla vyjádřit i některé jmenné. Aoristy a 
imperfekta nezanikly ve 14. st. (srov. s. 32). Zpřesnit je třeba větu na s. 32: „V prézentu byla 
u všech tematických sloves v 1. os. sg. původně koncovka -u ve 3., 4. a 5. třídě a od poloviny 
14. století koncovka -i.“ Příponové -s- v sigmatickém aoristu se nezměnilo na ch „zpravidla 
ve starší češtině“ (s. 33). Nerozpoznán zůstal subjunktiv (aby viděli, co by to bylo; otázala sva 
jie, který by to byl mládenec - s. 33, srov. s. V), tj. jde o kondicionál (s. 33). Nelze ztotožňovat 
n/t-ové participium s pasivem (s. 34). Tvar přiběžesta není imperfektum (s. 33).

7. K syntaxi: Je třeba objasnit tvrzení, že „Vliv na zrod spisovné češtiny měla 
především latina“ (s. 36). Není jasné, jak přejetím drbiti, musiti z něm. došlo k „rozšíření 
větné struktury na dvojčlennou“ (s. 36). Není pravda, že se spojka ano nedochovala do nč. 
(viz SSJČ s.v. an).

8. K transkripci: vychází-li se z Daňhelkových zásad, je třeba doplnit nč. interpunkci, 
tj. čárku za vloženou vedlejší větou (v Babyloně - s. IV), před aniž sta pověděla (s. IV), před 
protož povol náma (s. IV), před a ne judské (s. V), před nevinné potupuje (s. V), před i zabili 
sú (s. VI), a upravit na dnešní způsob psaní velkých písmen (alespoň Pán ve významu 
,Hospodinʽ; Bůh, příp. Boží). Nepravděpodobný je ve stč. sled tří dlouhých slabik za sebou 
(požádání, požádanie - vícekrát na s. IV, V). Podle StčS by mělo být přepsáno raňený (s. IV), 
učiňen (s. VI; Daňhelka neošetřuje). Spojení především lidem (s. V) by mělo být zřejmě 
přepsáno přede vším lidem (lat. coram populo); přetial (s. VI) jako přeťal, na poli (s. V, VI) 
jako napoly. V přechodníku sudě (s. V) by měla být délka: súdě (lat. iudicans).

V práci se jen omezeně podařilo dosáhnout vytčených cílů, obsahuje řadu chyb 
formálního i obsahového rázu. Kladně je třeba hodnotit výběr obtížného tématu, záporně pak 
pečlivost zpracování, rozsah sekundární literatury a interpretační stránku. Práci doporučuji 
k obhajobě a hodnotím ji stupněm dobře.

Praha 11. 6. 2011 PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.




