
Bakalářská práce 
 

Latinské citace a okřídlené výrazy v korespondenci Jakuba Demla 
 
Jméno a příjmení studentky: PhDr. Elena Dobšinská Fabianová 
 
Vedoucí práce: PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. 
 
 
Posudek vedoucího práce 
 
Bakalářská práce, kterou vypracovala dr. Dobšinská, představuje analýzu latinských citátů 
a okřídlených výrazů na základě dvou z vydaných souborů korespondence Jakuba Demla. 
 
Práce má požadovaný rozsah (37 stran po odečtení obligátních informací na začátku a konci 
a po odečtení příloh), je přehledně členěná, formulovaná jasně a také kultivovaně, 
odhlédneme-li od nedostatků v interpunkci, jichž ke konci přibývá. Zdařile charakterizuje 
postavení latiny v Demlově kněžské službě i v jeho písemnictví: byl to jazyk, s nímž byl 
každodenně ve styku a jímž se i modlil; navíc to byl i jazyk výnosů církevní správy, které se 
týkaly jeho osoby nebo jeho literárních zájmů. Latinské citáty autorka správně hodnotí jako 
celkově spontánní a nezáměrné, jakkoli jejich fungování na konkrétních místech textu věnuje 
také pozornost. Ocenění zaslouží i poznámky o tom, jak se uplatňuje latina v dnešní 
komunikaci (s. 18–19). Autorka prokázala rozhled po literatuře sekundární (demlovské, 
k vícejazyčnosti v literárním textu, k latinským okřídleným výrazům) i primární (výborně 
zpracovala současný stav vydávání Demlovy korespondence). Její solidně doložené teze 
představují cenné novum v možnostech interpretace vícejazyčnosti v literárním textu obecně, 
a konkrétně u Jakuba Demla. 
 
S úkolem představit latinské citáty v Demlových textech po stránce excerpční a translační se 
autorka vypořádala celkově velmi dobře a chvályhodně přitom využívala možností 
konzultovat nejen s vedoucím práce, ale také se špičkovými odborníky v oboru latiny z FF 
UK. Soudím, že od poklesku v případě jedné z datací (viz níže) a od překladových 
diskrepancí daných volbou ČEP jako jednotného biblického překladu (diskrepance tohoto 
druhu má i mnoho knih vydaných katolickými nakladatelskými domy) lze myslím při 
hodnocení bakalářské práce odhlédnout, stejně jako od skutečnosti, že v závěrech autorka 
sumarizuje víc „předzvědění“ na základě sekundární literatury a vlastních úvah než své 
rozbory. Jako vedoucí práce oceňuji, že analýza kontextů a situací, do nichž jsou jednotlivé 
citáty zasazeny, se v průběhu práce zlepšila a prohloubila. Na tomto místě chci vyzdvihnout 
také autorčin přístup k práci: nevytvářela ji na poslední chvíli, docházela konzultovat, posílala 
předběžné textace a přijímala usměrnění. 
 
Závěrečné revize mohly být pečlivější; uvedu příklady. Ke zmíněným interpunkčním 
záležitostem dokládám, že v přílohách na s. 50 se hojně ocitá tečka za větou před malým 
písmenem; jde přitom o interpunkční řešení věty obsahující citát, tedy o jev spjatý 
s předmětem zkoumání. K rovněž zmíněnému problému s datací: na téže s. 50 je chybně 
opsané intra Oct[avam] m. infra Oct., přičemž ve vlastní práci na s. 32 je opis správný; celá 
datace má sporný překlad, který je k mému roztrpčení opatřen mými iniciálami, stejně jako 
Acta Apostolicae Sedi na s. 52. V přílohách na s. 48 je přepsáno funktionem – a opět: na s. 26 
je správné functionem. Proti nequeat v textu (s. 26) má příloha nequest (s. 48); na obou 
místech měl být slovesný tvar jedním z vodítek ke správnému překladu, ale takto 



nezafungoval. Našel jsem i opačný případ, a to na stranách 24 a 48: excerpce má správně 
observasti, vlastní text chybné observati. 
 
Za průkopnictví (téma jsem nabízel několik let, než je kol. Dobšinská jako první a zatím 
jediná úspěšně zpracovala) a za odborný přínos bych navrhl klasifikaci eminenter, ale 
nepreciznosti v zacházení s latinským jazykovým materiálem – který nemá funkci 
dokladovou, nýbrž je přímo předmětem zkoumání – mluví pro klasifikaci valde bene. 
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