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Diplomová práce Veroniky Kojecké patří mezi práce, které je radost vést; a umím si představit, že 
bylo i radost ji psát. V práci je z dialektologického a slohového hlediska analyzováno a edičně 
zpracováno poměrně rozsáhlé (v rukopise 165 stran, v edici 118) dílo insitní literatury, jímavé 
i faktograficky cenné, jehož cílem bylo zachovat slovem dobu minulou. Edice Knihy pamětí Karla 
Kojeckého tvoří přílohu práce. Dalšími přílohami jsou sken výchozího textu a jeho transliterace, 
čtenář má tedy možnost zkontrolovat jak autorčino čtení textu, tak zacházení s ním.  

Diplomantka se věnovala ediční problematice už ve své práci bakalářské – tehdy ovšem z hlediska 
analytického (srovnání několika edic téhož díla); nyní postoupila k tomu, že kritickou edici sama 
vytvořila. Podle mého názoru tak učinila zdařile a svědomitě. V edici samé se nicméně nachází několik 
míst, která byla při edičních úpravách opomenuta – jde většinou o interpunkci, opravu písařských 
chyb a psaní cizích vlastních jmen (diplomantku na ně upozorňuji ve zvláštním dokumentu). 

Úvodní popis textových pramenů není úplně jasný: spojení „jediná verze“ se v něm spojuje 
s autorovým rukopisem i s jeho xerokopií – rozumím tomu dobře, že jedinou dochovanou verzí je 
rukopis a diplomantka si z něj nechala pořídit xerokopii? Ediční úpravy, které Veronika Kojecká v práci 
důkladně a s bohatým příkladovým materiálem popisuje, jsou založeny na doporučeních příručky 
Editor a text a na Pravidlech českého pravopisu, v oblasti interpunkce se autorka řídí Internetovou 

jazykovou příručkou, v oblasti hláskosloví konzultuje dialektologickou literaturu včetně slovníků 
a Český národní korpus. Kolísání upravuje jen v případech, kdy proti sobě stojí jeden výskyt jedné 
varianty a alespoň deset výskytů druhé. Ediční zásady považuji za uvážlivé a dobře promyšlené; 
v jednotlivostech mám arci ke zvolenému edičnímu řešení dílčí připomínky. Např.  

- byl bych opatrnější, pokud jde o dokládání nezvyklých podob s krátkými vokály doklady v Českém 
národním korpuse (stale), neboť může jít o chyby; 

- podoby úpominka a uprazdněn bych pokládal za systémově opodstatnitelné; 

- podobu Slezko bych opravil jako jev čistě grafický; 

- rodová nekongruence konící nosily, konící nedovezly je podle mě nešťastné řešení – jediný přívlastek 
shodný ty pro ni není dostatečným argumentem; 

- pokud by italsko-německá podoba toponyma Borko-la-pas měla být normatizována pravopisně, pak 
nejspíš na Borcola Pass. 

V rozsáhlé ediční zprávě se dále nachází několik chyb v určení/zařazení popisovaného jevu: např. 
cirkevní nepatří mezi cizí slova; na s. 13 a 16 není uveden žádný příklad verbálního adjektiva, ač se 
o nich píše; „substantiva abstraktní nebo označující množství“ na s. 30 by bylo lépe hodnotit jako 
predikativa a číslovky; aj. O úpravě -n- na -nn- ve jméně Vinnetou se píše jak v rámci popisu 
pravopisných úprav, tak v emendacích. Na s. 46 (popis zacházení s uvozovkami) se po ediční značce 
„m.“ uvádějí jiné než původní podoby. 

Také rozsáhlé vysvětlivky hodnotím jako vydařené, pochybnost snad lze mít o nutnosti zařadit do nich 
slovo vášeň. Execírák je správně označen jako výraz z vojenského slangu, v dialektologickém rozboru 
je ale zařazen mezi slova nářeční. Kapitola věnovaná analýze nářečí navazuje na to, co bylo uvedeno 
v podrobné ediční zprávě, shrnuje nářeční prostředky objevující se v Knize pamětí a dochází 
k přesvědčivým závěrům ohledně záměrnosti/nezáměrnosti užívání těchto prostředků. 

Poslední částí posuzované diplomové práce je slohový rozbor. Diplomantka v něm zařazuje editovaný 
text k žánru memoárové literatury (s prvky kroniky) a analýzu dále člení podle jednotlivých 
slohotvorných činitelů a podle okruhů prostředků textové výstavby. V zásadě postupuje tak, že 
z odborné literatury vypíše relevantní informace o tom, jakou podobu má daný činitel či okruh 



prostředků v žánru, k němuž Kniha pamětí přináleží, a poté doloží, jak je to v textu samém. S touto 
oporou v odborné literatuře se myslím autorce podařilo vytvořit analýzu komplexní a pronikavou. 

Formální stránka práce je solidní, překlepy se téměř nevyskytují, interpunkčních chyb je pár, jejich 
nejběžnějším typem je vynechání čárky spadající za koncovou závorku. Práce je psána vyzrálým, 
úsporným odborným stylem, neklade čtenáři žádné bariéry. 

Diplomovou práci Veroniky Kojecké vřele doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 
Přál bych autorce, aby se její edice, ať už v Záhlinicích samých, nebo v Kroměříži, nějaká instituce 
ujala a vydala ji; v takovém případě však bude třeba opravit výše zmíněná opomenutí. 

 

 

 

 

V Praze 24. června 2015      doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.  

 


