
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Veroniky Kojecké Karel Kojecký: Kniha pamětí – 

ediční zpracování, jazyková a stylová analýza 

Veronika Kojecká předložila diplomovou práci výjimečnou hned v několika ohledech. Založila ji 

na edici jazykově zajímavého memoárového textu z 20. století s moravskými nářečními prvky, 

což je samo o sobě chvályhodné, protože na práce zpřístupňující takové texty nenarážíme každý 

den. Ještě pozoruhodnější však jsou hlavní součásti diplomové práce: ze všech nejvíc obsáhlá, ba 

vyčerpávající zpráva o ediční přípravě textu, mimořádně zodpovědně zpracovaná a doplněná o 

vysvětlivky k němu (II. kap.), ale také důkladná a adekvátní analýza nářečí (III. kap.) a jazyka a 

stylu památky (IV. kap.). 

Ediční práce vyžaduje orientaci v mnoha oblastech různých jazykovědných disciplín. Autorka 

přistoupila k práci s mimořádnou pílí a pro každý detail svého řešení našla zdůvodnění 

v relevantních zdrojích. Při množství věcí, které musela zohlednit a rozhodnout, nepřekvapuje, že 

někdy lze k jejímu řešení nalézt stejně dobré odlišné, a jako oponent práce tu dostávám mnoho 

příležitostí k dílčí kritice nebo k otázkám, proč bylo jednou zvoleno jedno řešení a podruhé jiné, 

např. když mi jevy jinak řešené připadají analogické. Je jasné, že pro řadu odchylek od 

spisovného jazyka najdeme více možných motivací, zvláště pokud pečlivě pracujeme s velkým 

množstvím příruček a pramenů, jako to dělala autorka práce. Následující poznámky tedy 

v naprosté většině neberme jako výhrady, ale jako diskusní podněty. (A dodávám, že mi taková 

diskuse s kompetentní autorkou práce přináší velké potěšení!) 

U některých jevů pochybuji o tom, zda je autorka zařadila správně: u tvarů staříčci a vyrostků – 

pokud zde autorka nemyslí předponu vy-/vý- – půjde synchronně o kvalitu, ne kvantitu 

samohlásek (s. 12); u lok. sg. f. podešvě (s. 24) nepůjde o vzor píseň, ale o „měkký skloňovací 

typ“ popsaný dříve (na s. 21; nom. podešva). Krácení kořenné samohlásky v předponových 

infinitivech (např. vybit, s. 15) by mohlo mít i jiný, „historičtější“ důvod než analogii ke 

středomoravskému krácení v jednoslabičných infinitivech. U podoby odtantud bych navrhl 

příčinu „záměny nazál“ – artikulační asimilaci (s. 20). Nerozumím a prosím o vysvětlení, proč 

jsou výrazy v zadu a od zadu na rozdíl od jiných spřežek psány zvlášť, pod poukazem na „stavbu 

výrazu“ si neumím nic představit (s. 38). A v neposlední řadě mám dílčí výhrady ke způsobu 

oprav některých syntaktických nesrovnalostí či chyb, avšak u naprosté většiny příkladů 

jednoznačně souhlasím s autorkou, že opravy daných míst jsou nutné (srov. s. 30 a 31). 

Na vysvětlivkách oceňuji nesmírně pečlivé zpracování (zahrnující i ověřování neznámých 

informací u „místních lidí“) a připomínám pečlivou dokumentaci zdrojů uváděných údajů – ale 

zároveň si u ní kladu otázku, zda některé až nadbytečné podrobnosti neměly zůstat pouze 

v autorčiných přípravách. K vysvětlivkám mám následující tři komentáře (další jednotlivosti jsem 

vyznačil ve výtisku práce): 

1. Je některá apelativa (průjezd [v domě], chrysanténa, konopí, eternit, vášeň, paráda ‚slavnost, 

přehlídka‘ a mn. j.), místní a pomístní jména (Kroměříž, Haná, Valašsko ap.) či jména osob 

(Jungmann, Němcová ap.) vůbec nutné vysvětlovat? 

2. Především u názvů vesnic bych čekal vedle kilometrické vzdálenosti od většího města také 

orientaci, světovou stranu. (Nebylo by možno edici doplnit mapkou?) U místních jmen také mohla 

být vhodným zdrojem známá Hosákova a Šrámkova kniha. 

3. Možná by byl vhodnější tvůrčí přístup k definicím méně známých slov než jejich přebírání ze 

slovníků. Definice v PSJČ jsou samy o sobě – ne vždy jen jazykově – zastaralé, srov. šenkovňa 

„místnost, kde se čepují lihové nápoje“, s. 53, barák „zatímní [!] dřevěná stavba, hlavně pro 

vojáky, dělníky, nemocné, ap.“, s. 59, a nemohou obsahovat relevantní údaje např. o dnešní 



stylové platnosti (zastaralosti ap.) lexému. Definice v SSČ jsou zase příliš stručné a často trpí 

nadgeneralizacemi; někdy se zdají nepřiměřené vydávanému textu, srov. kozák na s. 57. Pro 

potřeby práce neúplné jsou i definice v ASCS, např. u slova dráb, s. 58, chybí údaj, že jde o 

historismus. Pozoruhodně trefné naopak bývají definice převzaté z ČJA. 

Kapitola charakterizující nářeční jevy v textu rozhodně není pouhým opakováním a utříděním 

jevů uvedených dříve v ediční zprávě. Přesto mám k strukturaci práce diskusní poznámku: 

Neulehčilo by prohození těchto dvou kapitol orientaci v ediční zprávě? A ještě otázku k drobnosti 

na s. 71: U kterých sloves se může v 1. pl. vyskytnout osobní koncovka -m a u kterých ne? 

Kapitolu věnovanou stylové charakteristice památky považuji za zdařilou, pouze upozorňuji na 

několikerou aplikaci ne úplně šťastných pojmů ze sekundární stylistické a poetologické literatury 

– nešťastných, protože vázaných na prototypy daného žánru, od nichž se vydávaný text značně 

odlišuje: tak první odstavec kapitoly IV.2.2.1 na s. 88 implikuje, že je i pro autora pamětí 

základním kódem spisovný jazyk (i když to autorka v dalších odstavcích uvádí na pravou míru), 

apod. Dále: hodnotí-li autorka na s. 86 nadpis (?) různé vzpomínky jako nevhodný, „nutí“ autorovi 

pamětí svou terminologii.  

Právě aplikaci zažitých pojmů a stanovisek, jinak řečeno důvěru k autoritám, které v případě IV. 

kapitoly prototypicky reprezentuje příručka Současná stylistika, považuji za problematickou, ba 

potenciálně nebezpečnou vlastnost celé práce. Možná se k pochybám, které zde naznačím, dostala 

v průběhu psaní už sama autorka, v práci je však nijak netematizuje, a tak si je dovoluji 

formulovat zde. Nejen při charakterizaci stylu textu, ale i při hodnocení jazykových jevů z nižších 

rovin, jež pak určuje způsob jejich edičního zpracování, autorka někdy až nadmíru spoléhá na 

existující autority. Ano, ostrost této výtky je jistě oslabena faktem, že autorka užívá velké 

množství relevantních zdrojů, včetně „zapadlých“ internetových textů, což zaslouží zvláštní 

pochvalu. Nelze však přehlížet, že takový postup by, vzato do důsledků, bránil jakékoliv revizi 

starších jazykovědných poznatků a vedl k pohybu v kruhu – primitivně řečeno: co nemáme 

doloženo, opravíme na známé. Např. při edičních úpravách v oblasti hláskosloví je autorce 

rádcem příručka Editor a text, ačkoliv ta neřeší – aspoň ne primárně – nářeční texty; autorka se 

opírá o korpus SYN, ale nedočteme se, kolik výskytů jí stačilo k potvrzení uzuálnosti určitého 

jazykového prostředku; dále se drží normy Pravidel českého pravopisu – podle mého názoru až 

příliš –, když uvádí důvody psaní předpon s-, z- a vz- podle významu, výslovnosti atd.: třeba tady 

bylo vhodné uvést a okomentovat nesrovnalosti a nejasnosti v dnešní normě (s. 34); konečně 

doloženost by neměla být jediným kritériem u relativně řídce zaznamenaných proprií, např. 

exonym (s. 41) nebo jiných toponym (nelze přece vyloučit, že autor pamětí znal Paseku jako 

Paseky, srov. s. 51). Shrnuto: chápu, že je nezbytné stanovit si pro ediční přípravu textu jasná 

pravidla, ale zdá se mi potřebné reflektovat i nejednoznačné jevy, uvažovat o nich; v práci tohle 

postrádám. 

Autorka prokazuje vcelku bezpečnou orientaci v jazykovědné terminologii. Pozastavuji se však 

nad „základními slovy“ (m. základovými, s. 12), „plnohodnotným významem slova“ (s. 45), 

„životnými přívlastky“ (s. 72), označením slovesa vidávati se ‚vídávat se‘ jako „ned[okonavého] 

k viděti“ (pozn. 24 na s. 13), tvrzením, že „rakouská armáda“ patří mezi „oficiální jména institucí, 

organizací a jejich orgánů“ (s. 36), nebo označením podob jako 14cti za číslo „se slovní příponou“ 

(s. 38). U přístavků, jak je autorka uvádí na s. 42–43, tvrdím, že se u dvou ze tří typů o přístavky 

nejedná. U „vzoru laní“ (s. 17 aj.) bych raději hovořil o skloňovacím typu. U střídání e/ě nejde o 

kvalitu vokálů, ale konsonantů (s. 19). Doporučuji užívat uzuální nom. prézens, ne prézent, značit 

prézentní třídy arabskými, ne římskými číslicemi na rozdíl od tříd infinitivních (obojí k s. 27) a 

neužívat zkratkovité „kvantita sloves“ (s. 13) ani „po slovesech nebýt, nemít […]“ (např. na s. 29, 



pod. s. 70). Případy jako bylo tma lze myslím označit vhodněji než jako „odchylky v případě 

shody přísudku a substantiv abstraktních“ (s. 30) a typ podívejme se na dědinu není autorský 

plurál, protože do „my“ je zahrnut i čtenář textu (s. 91). Jako terminologický lapsus (resp. 

přiřazení nevhodného obsahu existujícím termínům) hodnotím autorčino užívání pojmů přejatá a 

nepřejatá cizí slova (s. 39 a 40). Jako ne zásadní navrhuji užívat spíše spojení (celé) jazykové 

území než (celá) republika (např. s. 24, 27). Naproti tomu rozhodně žádám autorku, aby na 

obhajobě předložila revizi soupisu údajných anakolutů ze s. 30/31: jedná se o různé syntaktické 

anomálie, zdaleka ne pouze o anakoluty, jak autorka tvrdí. 

Jazyková stránka práce je na vysoké úrovni, autorka jednoznačně prokázala zvládnutí vědeckého 

odborného stylu. Text působí velmi svěže a čte se velice dobře. Nic na tom nemění několik 

drobných formulačních nezdarů (vyznačil jsem je v tištěném exempláři práce) ani několik málo 

stylově nepatřičných prostředků, které do textu pronikly. Jde jednak o dva výrazy zastarávající až 

zastaralé (překvapí jenž na s. 8 a to jest na s. 72), jednak o nemnoho výrazů pro odborný text 

nevhodných (některé prostředky jsou speciálnějšího rázu, s. 9, se dají vysvětlit analogií 

s nějakými svými odvozeninami, s. 13, nijak závratný, s. 79, široký záběr interpunkčních 

znamének, s. 94, nekonečné množství pozitivních epitet, s. 99). Vytknout je nutno také 

nepřesvědčivou anglickou verzi abstraktu. 

Formální stránka práce není dokonalá, ale zůstává na velice dobré úrovni. Překlepů je naprosté 

minimum, o trochu víc je typografických nedostatků (což je ovšem při náročném uvádění dokladů 

atp. více než pochopitelné). Poněkud nejasné jsou údaje o poměrech výskytů dvou konkurenčních 

podob (poprvé na s. 14; za intuitivnější bych tam považoval, i vzhledem k doprovodnému 

komentáři, pořadí např. 15 × 1 než 1 × 15). Poznámky pod čarou by měly mít větnou formu, tzn. 

začínat velkým písmenem a končit tečkou (pokud tedy nejde o jedno- či dvouslovné lexikální 

vysvětlivky). Revizi by zasloužily některé položky soupisu literatury: u Indexu českých exonym 

mohla autorka použít novější vydání a ČJA, PSJČ i SSJČ měla v soupisu citovat (jak to u slovníků 

dělá v textu práce!) s roky vydání, ne pouze s roky zpřístupnění na webu. 

Diplomová práce Veroniky Kojecké je podle mého názoru velice kvalitní. Doporučuji ji nejen 

jako podklad k obhajobě (a navrhuji hodnocení výborně nebo velmi dobře), ale také jako 

východisko publikace. Nevede mne k tomu jen nesporná atraktivita zpřístupněného textu, ale také 

ukázková dokumentace řešení edičních problémů, již považuji za následováníhodnou. Některé 

jednotlivosti a detaily v práci – snažil jsem se na ně výběrově upozornit výše a méně výběrově 

v tištěném exempláři práce – předtím jistě bude třeba upravit nebo propracovat a na některých 

místech bude myslím vhodné text zestručnit (např. v analýze stylu památky nebudou nezbytné 

obecnější pasáže založené na knize Současná stylistika1 a dalších zdrojích; rozšířena by naopak 

mohla být autorčina hodnocení stylových prostředků daného textu). Kromě toho se určitě nabízejí 

ještě další tematické okruhy, o které by bylo možné zkoumání textu rozšířit: rozhodně mezi ně 

patří ucelené zhodnocení autorovy gramotnosti – na základě již popsaných pravopisných a 

jazykových jevů – nebo zvážení, nakolik je text využitelný pro zkoumání historiků – jen 

nadhazuji, že autorka v práci užívá slova každodenní a každodennost. 

 

 

V Praze 25. 6. 2015      Mgr. František Martínek 

                                                           
1 U forem podání řeči (s. 87n.) autorce doporučuji vycházet spíš než z této práce z článku R. Adama (v SaS 

z r. 2003) věnovaného této problematice. 


