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Vyjádření školitele k průběhu a zakončení doktorského studia Mgr. 
Julie Černé (předložena doktorská disertace: Valerius Maximus a 
exemplum)

Mgr. Julie Černá je absolventkou magisterského studia oborů 

latina-řečtina na UK FF, Ústavu řeckých a latinských studií (1999-

2006). Zájem o studované obory i schopnosti pro badatelskou práci 

prokázala již během studia. Zpracováním diplomové práce se úspěšně 

zapojila do grantového projektu Corpus Hippocraticum. Vyústěním 

spolupráce na řešení tohoto projektu bylo spoluautorství na překladu 

první části Hippokratových vybraných spisů (2013), vystoupení na 

hippokratovském semináři v r. 2007 a publikace článků v r. 2007 

(Možné vlivy stoického pojetí etiky na hippokr. spis De decenti habitu) a 

v r. 2008 (Ideál lékaře pohledem hippokr. spisu De medico). 

Ihned po ukončení magisterského studia v r. 2006 byla J. Černá 

přijata do prezenčního doktorského studia klasické filologie a 

specializovala se na římskou literaturu. Jako téma disertační práce 

zvolila Valeria Maxima, autora 1. stol. n. l., jehož dílo, ačkoli nepatří 

k těm nejznámějším, je velmi důležitým článkem pro poznání a 

pochopení zejména římské rétoriky tohoto období. Proto také stále 

přitahuje pozornost odborné veřejnosti.

V průběhu let 2006-2009 splnila Mgr. J. Černá všechny 

předepsané dílčí studijní povinnosti. Brzy po prvním seznámení se se 

zvolenou problematikou se zúčastnila konference Laetae segetes 

pořádané FF MU (říjen 2007 – Valerius Maximus and his Audience) a 

v listopadu téhož roku konference v Oxfordu pořádané organizací 

Europaeum s příspěvkem Valerius Maximus and the Nobility of His 

Time. V r. 2009 publikovala v LF recenzi monografie týkající se tématu 

disertace (Jane D. Chaplin, Livy's Exemplary History, Oxford 2007).

V říjnu 2009 složila SDZK a zároveň požádala o přestup do 

kombinovaného studia. V r. 2008-2010 byla řešitelkou GAUK (č. 8862/ 

2008) – Exemplum jako řečnický prostředek v římské literatuře. Dílo 
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Valeria Maxima. Grant byl řádně ukončen a výstupem je i úplný překlad 

díla Valeria Maxima, Facta ac dicta memorabilia (celkem 9 knih),

v součané době připravený do tisku. V r. 2010 byla kol. J. Černá na 

kratším studijním pobytu v Kostnici, kde se věnovala studiu sekundární 

literatury ke své disertační práci.

Od r. 2010 byla na mateřské dovolené a k dokončení studia 

nastoupila opět v akad. roce 2013/2014. Přes ne právě jednoduché 

podmínky (v nejbližších dnech očekává narození druhého dítěte) 

předkládá v tomto jarním termínu doktorskou disertaci. Během celého 

doktorského studia pracovala Mgr. Julie Černá velmi samostatně. 

Předkládaná disertační práce Valerius Maximus a exemplum o 

celkovém rozsahu 172 stran je založena na detailní analýze uvedeného 

spisu a dalšího pramenného materiálu. Hlavní otázkou, které se 

doktorandka věnovala, je přispět k řešení dosud sporného problému, 

tj. jakému čtenáři/uživateli byla Valeriova sbírka určena. Po 

vyhodnocení dosavadních výsledků autorka předpokládala, že 

komplexní pohled na Valeriovu sbírku je správnou cestou, která 

umožní nejen překonat dosavadní roztříštěnost názorů, ale také dospět 

k novým závěrům. Tomuto zaměření je podřízeno velmi logické členění 

disertace. Práce je členěna do pěti kapitol, v nichž je postupně podán 

přehled stavu bádání (I.) dále je artikulováno teoretické východisko 

(intertextuální přístup – II.), v kapitolách III. - V. jde pak o vymezení 

exempla u antických i moderních autorů (III.) a je podán výklad 

struktury sbírky (IV.). Vlastnímu rozboru exempel je věnována 

rozsáhlá V. kapitola vnitřně členěná na (a) domestica, (b) externa. Jak 

napovídá bibliografický seznam i četné zmínky, citace a diskuse v 

disertaci, prostudovala kol. J. Černá velmi důkladně relevantní,

zejména recentní literaturu (s. 164nn.). S dosavadními výsledky 

bádání se vypořádala uvážlivě i kriticky, s invencí, která jí umožnila 

dospět k vlastním dobře argumentovaným závěrům (VI.) a splnit tak 

vytčený cíl, tj. přinést nové poznatky k stále diskutované otázce o 

charakteru díla Valeria Maxima. Autorka dospěla k názoru, že 
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Valeriovu sbírku, i přes snahu autora vytvořit z jednotlivých skupin 

exempel souvislý celek, a přestože jsou ve značné míře uvedena 

exempla ilustrující mores maiorum či virtutes odpovídající víceméně 

stoickým kardinálním ctnostem, „je třeba klást do úzké souvislosti 

s realitou řečnické praxe, spíše než ji považovat za literární dílo 

etického obsahu určené širšímu čtenářskému publiku“ (s. 156). Tento 

závěr opírá zejména o fakt, že ve sbírce je skupina exempel, která 

s morálním aspektem nemají nic společného, naopak připomínají 

události a jevy neobyčejné nebo pozoruhodné. Celkové závěry (VI.) 

dobře shrnují výsledky jednotlivých kapitol, jsou formulovány koncizně 

a – což je nejdůležitější – jsou přesvědčivé. Práce přináší nové 

poznatky, má všechny požadované formální náležitosti a domnívám se, 

že bude dobrým podkladem pro obhajobu.

V Praze 28.3.2014

Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.

školitelka


