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Průběh obhajoby: 

 

 Autorka prezentovala svoji práci, upozornila, že se věnovala nejen církevní symbolice, protože ji 

nelze od společenské ve středověku oddělit. Po pasážích věnovaných historickému kontextu vzniku textů 

Mastičkáře se věnuje analýze symbolů. Protože se dílo dochovalo ve dvou verzích, zabývá se postupně 

oběma texty. Synboly rozdělila do několika kategorií – viz práce. Symboly srovnala i s některými 

výtvarnými díly – vybrala díla, která pocházejí ze čtrnáctého století nebo ze století předcházejících. U 

každého symbolu vymezila obecný význam, pak se věnovala významu v textu a verbálnímu vyjádření. 

Provedla rovněž morfologickou charakteristiku a všimla si, že někdy může tvar slov připomínat symbol 

(např. vokativ Rubence – podobný oslovení Raboni). Zajímavé závěry nalezla rovněž při sledování 

souvýskytu symbolů, resp. jejich lexikálního vyjádření. V textu se objevují satirické prvky, které 

transformují symboly.  

 

Vedoucí práce 

 



 Autorka orientovala diplomovou práci spíše historicky. Vztahu symbolů a jazyka věnovala 

minimální pozornost. Symboly sice podrobně rozebrala i po jazykové stránce, ale nečinila  adekvátní 

lingvistické závěry (viz   Otázky a náměty pro obhajobu).  

Seznam literatury – velmi bohatý. 

Pečlivý úvod. 

Pečlivý rozbor symbolů. 

Autorka  dodržela formální náležitosti diplomové práce.  

 

Připomínky vedoucího práce 
 

 

4.1 Vykazují symboly vyskytující se v obou verzích díla po jazykové stránce (fonetika, 

morfologie, ...) nějaká specifika v porovnání s ostatním textem? Pokud tato specifika 

existují, je možné je nějakým způsobem strukturovat? 

 

Reakce autora 

 

 Autorka si nemyslí, že symboly vykazují zásadní specifika ve vztahu k ostatnímu textu, uvádí 

několik případů, v nichž ale jde spíš o hyperkorektnost (např. kyj), dále specifika u-kmenového 

skloňování u vlastních jmen, ale objevují se i u jiných substantiv, navíc svoji roli tady hraje i rým.  

  

Oponent práce 

 

 Práce je zajímavou sondou do problematiky středověkých symbolů, nicméně mám k 

předloženému textu určité výhrady (viz níže). Z hlediska zpracování materiálu bych upřednostnil při 

zpracování postup opačný – od symbolu k jeho verbálnímu vyjádření než od lexému či obrazu a jeho 

symbolické platnosti. Pasáže věnované symbolice ve výtvarném umění jsou velice krátké.  

 Po stránce jazyka práce mám drobné výhrady ke stylizacím – autorka na několika místech 

deobjektivizuje odborný text expresivními a hodnotícími výrazy.  

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

 

4.1 První otázka se týká metodologie. Prosím, aby ještě jednou autorka co nejpřesněji a 

nejjednoznačněji vymezila své chápání symbolu. Jaký rozdíl vidí mezi symbolem, 

metaforou a obrazným vyjádřením?  

4.2 Na s. 33 autorka hovoří o dramatických hrách, v nichž Marie Magdalena nakupuje 

kosmetické přípravky. O jaké hry jde?  

4.3 Co je překvapujícího na užití substantiva host? (s. 40) 

4.4 Jak souvisí chléb a žáci? Když uvážíme, že Mastičkář vznikl v prostředí žáků, může sek nim 

vztahovat i narážka o chlebě (s. 50). 

4.5 Zajímalo by mě, zda by mohla autorka podat více argumentů pro to, že pivo zastupuje v 



textu víno? (s. 51) 

4.6 Nejsem si jist, zda v pasážích, kde jde o výčet, můžeme uvažovat symboliku čísel. 

4.7 Rovněž bych řekl, že uváděná toponyma budou mít leckdy jinou funkci, než symbolickou.  

 

Reakce autora 

 Symbol chápe jako ve shodě s Lederbuchovou jako termín nadřazený ostatním uvedeným 

termínům.  

 Problematika her o Marii Magdaleně vychází z Veltruské, která uvádí, že světský život M. 

Magdaleny je zachycován v německých hrách, konkrétní hry ale neuvádí, ty se objevují u Máchala. 

 Překvapující užití slova host vychází z toho, že na první pohled se jedná o někoho váženého, ale 

ve skutečnosti se objevuje ve spojení s tělesnými pudy – užití je ironické. 

 Chléb byl ve středověku potravou všech vrstev společnosti, její konzumace souvisí s typem chleba 

– žáci patřili k nemajetným vrstvám, tím pádem chléb je s ním spojený – podobně se objevuje spojení 

žáků a chleba v Podkoním a žákovi. 

 Záměna piva a vína vychází z odborné literatury – Mastičkář je spojen s žákovským prostředí, pro 

ni je typická parodie, zmínka o vodě a pivu podle Jakobsona odkazuje k proměně vody ve víno v Bibli. 

 Symboliku čísel autorka odvozuje z charakteristiky složení mastí a z textových narážek.  

 Záleží na tom, do jaké míry si lidé spojovali města s vlastnostmi, které jim autorka přiřazuje. U 

Benátek je symbolika nepochybná, u Míšně je to sporné.   

 

Diskuse 

Proběhla během obhajoby.  

 

Komise zohlednila velice kvalitní přípravu k obhajobě, shodla se na tom, že promyšlenost obhajoby je 

mnohem silnější než prezentace výsledků v práci. Během obhajoby studentka zřetelně prokázala přehled a 

argumentační vyspělost.  

 

Výsledek obhajoby: výborně 
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