
Posudek bakalářské práce Anny Novotné
Příprava poezie 19. století k edici (případová studie)

Bakalářská práce Anny Novotné má zajímavé a stále kontroverzní téma: snaží se najít 
optimální míru a zároveň identifikovat nezbytné druhy úprav, které mají být prováděny
v literárních textech 19. století (především v textech poezie) při přípravě současných edic
různého typu. Své názory na tuto problematiku autorka vyvozuje z odborné literatury i z 
příkladů ediční praxe a prezentuje je na případu jedné konkrétní básně z 1. poloviny 19. 
století. Vzhledem k tomu, že texty této doby mají v mnoha grafických i jazykových rysech 
blízko k textům předcházející epochy barokní, je velmi vhodné, že si studentka pro řešení této 
nesnadné otázky vzala k ruce nejen standardní textologické a editologické příručky zaměřené 
na novější literaturu, ale i pravidla navržená Josefem Vintrem právě pro barokní texty a 
snažila se jejich pojetí vzájemně konfrontovat.

I přes aktuálnost tématu a další zjevné klady však práce má i určité slabiny a 
nedostatky. Předně práce jako celek vychází velmi silně z jednoho konkrétního semináře, 
který autorka absolvovala, a připomíná tak spíše uspořádané, rozvedené a doplněné poznámky 
z tohoto semináře než samostatný odborný text, obsahuje tedy relativně (ve srovnání s jinými 
pracemi) menší podíl její samostatné intelektuální práce (byť je evidentní, že s některými 
příručkami autorka pracovala samostatně). Dalším problémem práce je fakt, že autorka 
nedokáže získané teoretické poznatky vždy zapojit do svých úvah nad řešením konkrétního 
problému (ačkoli např. v práci několikrát hovoří o různých typech edic, v případové části se 
k nim nevrací) a také že své zásady nedovede často adekvátně zobecnit: už její hlavní ediční 
zásada, uvedená na s. 34, je formulována tak, že je beze zbytku aplikovatelná pouze na texty 
tištěné v originále novogotickým písmem (což jistě nejsou všechny texty poezie 19. století, 
ani jejich převážná většina). Některé další závěry jsou zase formulovány poměrně nejasně 
(např. v kapitole 9.1 není zřejmé, přiklání-li se autorka k transliteraci, či transkripci 
editovaných textů). Další slabinou práce je její závěr, který je poměrně nesourodý: přináší 
některé detaily, o nichž se dosud nemluvilo (např. přechod k občanské společnosti v 19. 
století), a dále opakuje úvahy uvedené už v úvodních pasážích práce (např. volba typu 
vydání), spíše než aby shrnoval a systematizoval získané poznatky (a pokud tak činí, dělá to 
zcela nekonkrétně). 

Práce je dále z hlediska rozsahu a obsahu jednotlivých kapitol poměrně nevyvážená.
Teoretický úvod svou délkou výrazně převažuje nad praktickou částí věnovanou edičním 
úpravám v různých vydáních jedné básně (pouhých 7 stran včetně obrázků). Podobná 
nevyváženost je patrná i v rámci samotné teoretické části, která obsahuje např. poměrně 
podrobnou kapitolu, v níž se vyjmenovává velký počet významných i méně významných 
tiskařů působících v Čechách od konce 18. do začátku 20. století, naopak pasáž věnovaná 
dobové jazykové a pravopisné kodifikaci je velmi stručná a zmiňuje pouze Jungmanna a 
Dobrovského, navíc je jen součástí kapitoly Postavení českých autorů ve společnosti (která
navíc pojednává i o mnoha dalších tématech, např. o vzniku veřejných knihoven). Ne vždy 
jsou tedy jednotlivá témata logicky řazena do kapitol: např. na s. 27–28 je do kapitoly 
nazvané Společnosti podporující vydavatelskou činnost vřazena (kromě podkapitol 
věnovaných Matici české či Soukromé české společnosti nauk) také podkapitola nazvaná
Vynálezy učiněné ve jménu knihtisku; obdobně pasáž věnovaná psaní nevyslovovaných hlásek 
a předložek a předpon s/z by asi neměla být řazena do kapitoly o tvarosloví (s. 39).

Ani po formální stránce není práce zcela bez nedostatků. Počet nebo druh překlepů a 
grafických pochybení je nevyrovnaný: v některých pasážích je jich poměrně hodně (např. věta 
o Purkyněm na s. 20, interpunkční nedostatky a chyba ve shodě na s. 24 apod.), na druhou 



stranu jsou v práci i rozsáhlé pasáže zcela bez nedostatků tohoto druhu. Obecně jsou patrně 
nejčastější chyby v interpunkci, ojediněle se vyskytují i neúplné věty (např. v předposledním 
odstavci na s. 9). Některé formulace nejsou zcela šťastné (např. na s. 18 Pokud máme 
k dispozici více vydání, můžeme se řídit rukopisem, vydáním první ruky, vydáním poslední 
ruky ... popř. jediným dostupným vydáním, na s. 28 V rámci tiskařských strojů došlo 
k vynálezu rychlolisu...), příp. zcela nesrozumitelné (vysvětlení podstaty skladné opravy na s. 
35, také vysvětlení opravy analogické na s. 38 je neúplné) nebo gramaticky nekorektní (s. 33: 
Již roku 1941 v příspěvku Bohuslava Havránka ... upozorňuje na otázku...).  Místy do 
odborného stylu pronikají hovorové formulace (s. 33: vidět do textu). Také česká i anglická
verze abstraktu není formulována jasně a bezchybně (což v jednom případě vede až k faktické 
chybě, protože 19th century editor neznamená editor textů 19. století, ale editor, který působil
v 19. století) a citace v textu mají poněkud neobvyklou podobu (čísla stran uváděná před 
rokem vydání, celý odkaz většinou uváděn uvnitř uvozovek vyznačujících citát).

I přes uvedené dílčí výhrady však práce Anny Novotné splňuje požadavky kladené na 
bakalářské práce. Proto ji doporučuji jako podklad k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou 
dobře. 
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