
Posudek vedoucí 

Benátská, Klára, Cechovní kniha pražských malířů od 1490, bakalářská práce katedry 
PVHAS FF UK v Praze 2011, XXXIII+155 s.

Kandidátka si zvolila poměrně obtížné téma: novou edici cechovní knihy, vedené od sklonku 
15. století po většinu století 16. Tato kniha byla již vydána K. Chytilem před více než sto lety, 
avšak nároky, kladené na vědecké edice, se od té doby výrazně změnily. Vydávaný pramen 
není z hlediska ediční techniky jednoduchý: Text je poměrně rozsáhlý, střídá se v něm řada 
písařských rukou, píšících často zběžně. Naprosto převládají jazykově české zápisy, byť je 
v knize zastoupena i latina. Volba transkripčních zásad pro české texty z tohoto 
„přechodného“ období může být poměrně obtížná.
Kandidátka se soustředila především na to, co je ve starší edici do značné míry setřeno – totiž 
na zachování struktury editovaného pramene a její zprostředkování badateli. S tím souvisí i 
rozlišení písařských rukou, předchozím editorem opominuté; badatel má nyní možnost 
přesněji sledovat vznik zápisů v cechovní knize a rozeznat tak jejich výpovědní hodnotu.
Členění práce odpovídá v zásadě vžité struktuře edic. Úvodní kapitoly, stránkované římskými 
číslicemi, poskytují základní informace o koncepci práce, pramenech a literatuře, původci 
pramene – pražském malířském cechu. Podstatnou částí je zde popis vydávaného pramene a 
ediční poznámka. Vlastní text edice je opatřen textově kritickými i výkladovými poznámkami 
a osobním rejstříkem. Standardní přílohou jsou snímky s ukázkami písařských rukou. 
Vzhledem k velké paleografické pestrosti bylo vybráno pouze devět snímků, poskytujících 
základní představu o podobě a uspořádání textu v různých obdobích vedení knihy. Úplný 
přehled písařských rukou umístila kandidátka do tabulky. Lze uvažovat, zda by nebylo 
vhodnější a uživatelsky příjemnější umístit výkladové poznámky hned za text pramene, poté 
zařadit rejstřík a přílohy. Také umístění převedených dat blíže k dataci, které se týkají, by 
bylo výhodné; dvě různé řady poznámek pod čarou však zřejmě nelze v běžném textovém 
editoru (Word) vytvořit. V textu pramene lze nalézt některé nedůslednosti – např. s. 18 dole, 
v jinak transkribovaném textu najednou ponechané „na Rathuze“, tamtéž nahoře – je skutečně 
„MCCCCXI“? Skutečně je v prameni „Kateřinou“? Je-li v prameni „quindentessimo“ (s. 19), 
stálo by to za upozornění, rozhodně nejde o korektní tvar. Do rejstříku by bylo účelné doplnit 
některá topografická hesla, byť v samotném textu pramene je jich velmi málo.
Kandidátka prokázala znalost ediční techniky i schopnost pracovat s nejednoduchými 
prameny z přelomu středověku a raného novověku. Práce splňuje nároky kladené na
bakalářské práce; může být přijata k obhajobě.
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