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Slovesnosti, což je téma na jednu stranu zajímavé, na stranu druhou velice obtížné. Výše 

zmíněná obtížnost spočívá především v nutnosti porozumět Jungmannovu archaickému 

jazyku a nutnosti zvláštní citlivosti pro detaily, které stojí za to, aby byly vyzdviženy a 

analyzovány. Obou úkolů se autorka zhostila s úsilím, které je na stránkách její 

bakalářské práce patrné. Právě tento moment bych na předkládané bakalářské práci 

ocenil především.

Přes tento klad se autorce nepodařilo vyhnout řadě nepřesností a zkreslení. Na jednu 

stranu se úzkostlivě drží primárních textů, ve chvílích, kdy se odhodlá texty analyzovat 

však nemá šťastnou ruku na výběr pasáží, kterým se věnuje. Na straně 15 například 

kontext úvah o kráse v prvním vydání Jungmannovy knihy představuje následujícím 

způsobem: „Kapitola o kráse se nachází téměř na začátku Jungmannovy práce, tedy po 

předmluvě a krátkém úvodu, který se týká slohu a kde autor představuje pojmy, se 

kterými se setkáváme v celém textu – píše například o duševních mohutnostech, slohu 

nebo mluvě.“ To je však naprosto nedostatečný popis. Pokud by věnovala například 

pozornost paragrafu 5, zjistila, by: „Hlawnj gakosti dokonalého slohu gsau: zpráwnost a 

krása“ (s. XIII). Oba uvedené klíčové pojmy pak Jungmann dále definuje a následně 

klasifikuje. Poukázání na tuto souvislost by autorce umožnilo lépe argumentovat 

zasazení kapitoly o kráse do textu a zabránilo by jí v tvrzení o absenci jasné definice 

krásy. 

Pokud by autorka lépe rozvedla další kontext teoretické části prvního vydání, stěží by 



mohla tvrdit, že „(...) vznešené se týká výhradně mimoumělecké oblasti (...)“. 

Představení různých typů krásy přece Jungmannovi slouží k charakterizaci různých 

literárních forem (srov. s. XXXV, XL, LXXXIV atd.). 

Ve výčtu podobných nesrovnalostí by bylo možno bohužel pokračovat dále. Přes 

uvedené výhrady je třeba uvést, že je práce psána povětšinou kultivovaným jazykem a 

svědčí o pečlivosti. Bakalářskou práci Lucie Vinické proto doporučuji k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit stupněm dobře.
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