
Recenze diplomové práce Marie Koláříkové:  

Frühneuhochdeutsche Urkunden Elbogens bis zum Regierungsantritt der Habsburger in den 

böhmischen Ländern (1526) 

 

Předkládaná diplomová práce Marie Koláříkové náleží svým tématem do germanistické 

textové lingvistiky. Zkoumá celkem 18 německých listin vystavených mezi druhou polovinou 

14. a první třetinou 16. století a týkajících se města Loket. Základnou práce je přepis 

zmíněných listin, z nichž velká většina nebyla dosud vydána. Diplomová práce byla už 

z tohoto důvodu velmi náročná a pracná – diplomatický přepis listin zabírá přes 50 stran 

přílohy.  

Diplomová práce metodicky správně rozlišuje mezi listinami panovnickými a listinami 

městskými, ovšem při bližším přihlédnutí je situace složitější. Listinu H, kterou vydal 

moravský markrabě Prokop Lucemburský roku 1398 a v níž se tituluje jako „verweser des 

Ku
e
nigreichs czu Behem“, nelze zařadit mezi městské listiny – její vydavatel v té době 

zastupoval krále Václava IV. a tomu také odpovídá státně politický obsah listiny, patří tedy 

mezi listiny panovnické. U druhé kategorie listin je terminologický problém, nelze je označit 

bez dalšího za „městské“. Listiny sice vztah k Lokti mají, ale jsou vydavatelsky i obsahově 

velmi různorodé, nikdy v nich není vydavatelem město, ale jeho vrchnost nebo drobní 

šlechtici, někdy se město na vydání listiny jistou formou spolupodílelo (jako příjemce, 

spolupečetitel, žadatel o konfirmaci a pod.). Nevím, proč autorka pro ně nepoužila označení 

„Privaturkunden“, které jejich charakteru odpovídá; pokud chtěla zdůraznit jejich vztah 

k městu, měla tak učinit s vysvětlením této problematiky a termín „städtisch“ označit jako 

pomocný. 

 Práce má logickou a přehlednou výstavbu, výsledky získávané analýzou jsou dobře 

zachyceny v dílčích souhrnech. Po úvodních kapitolách resp. úsecích o dějinách města, o 

činnosti středověkých kanceláří, o kancelářské němčině (zde jsou použity moderní práce 

předních specialistů), o kancelářích produkujících německé texty ve středověkých Čechách (s. 

26-28; výklad je bohužel značně neurovnaný, neúplný a ne zcela správný, např. „jihočeská 

kancelář“, autorka patrně myslí rožmberskou, nezanikla v husitských válkách, ale 

produkovala nepřetržitě) a po stručné charakteristice rané nové horní němčiny přistupuje 

autorka k 6. kapitole, která tvoří jádro její práce (s. 40-129). V ní analyzuje jednak formální 

výstavbu zmíněných listin, jednak jazykové prostředky, především syntaktické struktury, 

které byly v jednotlivých částech listin použity. Důsledně přitom odděluje obě skupiny listin a 

provádí pak srovnání zjištěných charakteristik. Zprvu podává podle diplomatických příruček 



teoretickou, ideální výstavbu středověké listiny a pak, s doklady ze všech svých listin, 

ukazuje, jak se uplatnila ve studovaném materiálu. Autorka dochází k závěru, že se v obou 

skupinách nevyskytuje invokace, arenga a aprekace. Výsledky shrnuje v tabulkách s. 61 a 86; 

v tabulkách na s. 62 a 88 vytváří modelové struktury listin obou kategorií. Dospívá k závěru, 

že jsou v zásadě stejné. Sankce se u soukromých listin objevuje ovšem pouze jednou, a i to je 

dost sporné – u obhajoby by autorka měla příslušný, nepřesně přepsaný text (s. 80-81) přeložit 

do češtiny. Autorka si je vědoma toho, že vydavatelé této skupiny listin nemají dost právní 

síly na to, aby sankce ukládali a vymáhali (s. 87). Jsem téhož názoru a domnívám se, že 

listinná součást „sankce“ by v modelu listin této skupiny být neměla, a pokud ano, tak 

nanejvýš v závorce. Filologický rozbor jednotlivých částí listin je proveden důkladně, nemám 

k němu zásadnějších výhrad. Autorčin názor, že v inskriptio u královských listin je model 1 

„allen den, die in sehen oder horen lesen“ časem zjednodušován a nahrazován modelem 2 a 3 

„allermeniclich“ resp. „für meniglich“ (s. 92-93) je při tak malém počtu listin ukvapený. Na s. 

98 je nesprávné tvrzení, že „handfesten“ je sloveso, ve všech případech, na něž se autorka 

odvolává, je to plurál feminina „handfeste“ a má význam listina, privilegium atp. (Sloveso 

„handfesten“ sice skutečně existuje, ale jeho frekvence je vůči frekvenci substantiva mizivá a 

v analyzovaných listinách se nevyskytuje). 

Na s. 109 autorka správně odmítá názor, že podobnost stylizace panovnických listin by 

mohla být dána stejným místem vyhotovení; je třeba počítat jednak s tím, že zvyklosti zápisu i 

stylizace listin byly ve velké kanceláři tradovány (a ta mnohdy doprovázela panovníka na 

cestách), jednak s tím, že mohly být využívány formuláře. 

Autorka se rozhodla pro diplomatický přepis listinného materiálu a své zásady správně 

a jasně formuluje (s. II-III). Pracný a náročný úkol však bohužel nezvládla bez chyb. Je to 

pochopitelné kvůli její malé zkušenosti pracovat s tímto materiálem, avšak při práci si měla 

nejasná a obtížná místa aspoň pro sebe přeložit, protože musejí dávat smysl co do významu i 

co do gramatiky, a pak na základě toho měla nejasná místa znovu projít. Že se významem 

jednotlivých vět a slov nezabývala, je patrné i z toho, že autorka nepoužila žádný slovník 

historické němčiny (v seznamu literatury alespoň žádný neuvádí), v němž by ji zachycované 

varianty slov blízkých jejímu čtení mohly přivést aspoň někdy na správnou stopu. V listinách 

se objevuje průměrně kolem pěti nesprávně přečtených míst. Jen několik náhodně vybraných 

příkladů – v přepisu listiny J, ř. 6, čteme groß vnd deines wildes, v listině je jistě groß vnd 

cleines wildes; na ř. 22 listiny K je záhadné slovo examimet, v listě stojí zřejmě examinirt; v 

listině H, ř. 22 nebude emander, ale einander, tamtéž ř. 23 nebude sernuck – ale nejpíš 

seimick, seumik a pod., které znamená dnešní säumig, jak je vidět ze souvislosti, když 



v následující řádce autorka správně čte versevmpten; v listině G, která pojednává o dědictví, 

nepřipadne majetek v případě, že zemřelý nemá děti, jeho den nechsten fremde (ř. 18), ale 

zcela jistě frunde, tedy blízkému příbuznému; v listině C, ř. 12, místo Lauseln má jistě být 

Clauseln, v listině E, ř. 28, určitě není allen semem puncten, ale allen seinem puncten atd. atd. 

Zkratka pro etc. je nesprávně interpretována jako item. Autorka zjistila, že několik 

zkoumaných listin vydal (některé in extenso, některé jen v regestu a drobném výňatku) 

Čelakovský v CIM III. Ve svých přepisech na tuto edici odkazuje, avšak ne vždy přesně, např. 

na s. XI chybí strana a číslo listiny (s. 72, č. 51); na s. XVIII uvádí diplomantka v hranatých 

závorkách několik míst listiny podle této edice, což není na závadu, avšak nepíše, proč tak 

činí (nečitelnost originálu ? jeho poškození od dob edice?). Je třeba pochválit, že převádění 

datovacích formulí na dnešní datování je správné. 

I když nebyla a neměla být těžištěm práce hláskoslovná a morfologické analýza jazyka 

zkoumaných listin, přesto je třeba krátké kapitolce „Charakteristik des 

Frühneuhochdeutschen“ (s. 34-39) vytknout při nejmenším to, že se v ní na rozdíl od 

koncepce práce nerozlišuje mezi oběma kategoriemi listinami (což by mělo např. odraz ve 

frekvenci horskoněmeckých prvků). Výklad této části je neurovnaný a nepřehledný. Obsahuje 

některá sporná či dokonce nesprávná tvrzení, na příklad, že v rané nové horní němčině 

probíhá diftongizace a monoftongizace (s. 35). 

Autorka se seznámila úctyhodným počtem titulů sekundární literatury a v práci řadu 

z nich průběžně používá a někdy své výsledky s nimi správně kombinuje. V seznamu 

literatury však postrádám u časopiseckých a podobných studií uvádění jejich stránkového 

rozsahu. Položky typu „Zeitschrift für Geschichte der Sudetenländer. Prag: 1. Juli 1943“ jsou 

nic neříkající a tudíž zbytečné. 

Závěrem je třeba konstatovat, že hlavní cíl své práce – textologický rozbor listin a 

zjištění konkrétně užívaných jazykových prostředků v jednotlivých částech listin i srovnání 

mezi oběma kategoriemi – autorka splnila úspěšně. Značnou hodnotu diplomové práce 

bohužel snižuje nedostatečná přesnost při přepisu listin, která je nezbytným předpokladem pro 

práce tohoto typu. 

 

Diplomovou práci hodnotím známkou velmi dobře   a doporučuji ji k obhajobě. 

 

České Budějovice, 6. června 2013  

        prof. PhDr. Václav Bok, CSc.  

 


