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Práce Lucie Vinické vznikala i přes četné konzultace velmi těžce a je třeba hned 

v úvodu říci, že přes velké úsilí diplomantky se jí nepodařilo předložit práci, 

která by prozkoumala problematiku krásy v různých vydáních Jungmannovy 

Slovesnosti příliš podnětně a s širším rozhledem. Souhrnně lze říci, že práce 

splňuje rysy požadované od odborných prací, činí tak však většinou jen 

formálně, mechanicky, bez hlubší invence. Výčet výhrad by přesáhl účelný 

rozsah posudku, omezím se proto jen na typické nedostatky. (Pro pořádek 

připomínám, že o mnohých jsme mluvili již v konzultacích, aniž by je autorka 

zohlednila.) Nesmyslný je už název práce, ve kterém podtitul jde proti hlavnímu 

titulu. V úvodu se autorka vyrovnává s literaturou, činí tak však jen mechanicky, 

jakoby z povinnosti. Sama si nevyhledala jediný titul, zadané tituly pak 

reprodukuje bez schopnosti otevřít je směrem ke sledovanému tématu. Jádrové 

kapitoly jsou v zásadě jen chronologickým přeparafrázováním Jungmannových 

přehledů různých druhů krásy. Když se diplomantka odchýlila od pouhého 

parafrázování, vyvstaly často omyly a nepřesnosti. Jeden stěžejní příklad za 

všechny: Kol. Vinická opakovaně tvrdí, že Jungmann nedefinoval krásu (s. 15, 

37 ad.). To přece není pravda. Co činí, když v prvním vydání uvádí: „Krása tedy 

gest domněle umná, mrawná a smyslná dokonalost wěci, ohledem na cjtěcj 

mohutnost; anebo: toho což prawdiwé, dobré a přjgemné gest, citelné s pogenj.“ 

(s. xiii) Obdobné vymezování lze nalézt i ve druhém vydání na str. 43. Na 

příkladu uvedené definice krásy autorka následně mohla plně prokázat znalosti 

nabyté v průběhu studia estetiky, a tím obohatit stávající poznání Jungmannovy

teorie. Vždyť uvedená definice skicovitě odráží vývoj estetiky od jejího vzniku 

po romantismus, každá její část, ba každý její termín by si zasloužil důkladný 

výklad směrem jak k evropské, tak i české estetické tradici. Jen letmo: nabízí se 

zde otázka vztahu krásy a smyslové dokonalosti, krásy a cítění či emancipace 

cítění jako samostatné mohutnosti. Nic z toho kol. Vinická nepodnikla. Ve 

výkladu si navíc usnadňovala život tím, že termíny, které se v nové češtině 

neujaly, nechala v původní podobě navržené Jungmannem, o hledání vhodných 

ekvivalentů či jejich vysvětlení se většinou nesnažila (srovnej např. termíny 

„kochací“ a „šutečný“). Ve výčtu nejrůznějších pochybení, nesrovnalostí a 



nedostatků bych mohl pokračovat. Přes uvedené výhrady práci doporučuji 

k obhajobě, při dobré obhajobě ji navrhuji klasifikovat dobře.
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