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 Mgr. Martina Chromá nastoupila do doktorského studia oboru „slovanské filologie“ na 

FF UK v roce 2010, v předepsaných termínech úspěšně složila všechny zkoušky individuálního 

studijního plánu a v roce 2013 také státní doktorskou zkoušku. V průběhu studia též 

absolvovala měsíční studijní pobyt na univerzitě ve Vídni a pravidelně se účastnila 

mezinárodních vědeckých konferencí (Praha, Brno, Lodž, Petrozavodsk), kde prezentovala dílčí 

výsledky z připravované a dnes obhajované disertační práce. Kromě doktorského studia na FF 

UK pracuje Mgr. Chromá ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., kde se rychle a významně 

zapojila do několika týmových lexikografických projektů paleoslovenistického pracoviště. 

Vedle pomoci s redakcí druhého vydání jednosvazkového Staroslověnského slovníku podle 

rukopisů 10.–11. století, se autorsky podílela na úpravě hesel pro Dodatky ke Slovníku jazyka 

staroslověnského (Slovník jazyka staroslověnského V., Addenda et corrigenda) a na zpracování 

hesel pro 1. díl Řecko-staroslověnského indexu. Kromě toho se dále spolupodílela na vydání 

monografie Staroslověnské modlitby proti ďáblu V. Konzala, pro kterou připravila edici textu a 

značnou část indexu verborum. 

 Své znalosti filologické práce v oblasti paleoslovenistiky, jakož i dobrou znalost 

klasických jazyků (řečtiny a latiny), Martina Chromá úspěšně využila také v předložené 

disertační práci. Již samotný výběr tématu práce považuji za šťastně zvolený, neboť si vybrala 

text, jemuž byla věnována jen minimální pozornost. Tematické členění disertace plně 

odpovídá charakteru analyzované památky. Dovolím si upozornit, že ve své práci zohlednila i 

nedávný objev nové církevněslovanské verze. Z nepříliš rozsáhlého soupisu dosud publikované 

literatury o vybrané památce a vlastního minuciosního rozboru textu se doktorandce podle 

mne podařilo vytěžit maximum. Její zjištění mají význam nejen pro aktuální bádání o apokryfní 

literatuře ve slovanském písemnictví, ale výrazným způsobem pomáhají osvětlit také vývoj 

řecké a latinské verze. Za významnou považuji také pracnou a dobře zpracovanou kritickou 

edici analyzované památky, do níž byly zahrnuty všechny známé a dostupné slovanské texty, 

ale i paralelní znění řecké a latinské. Jedná se o vůbec první souborné vydání tohoto textu. 

Práce M. Chromé dokládá, že autorka je schopna k tématu přistoupit skutečně filologicky, 

neboť se jí v práci podařilo úspěšně propojit jazykovou analýzu textu (v plánu hláskoslovném, 

morfosyntaktickém a lexikálním) s poznatky z oblasti textologie, kodikologie a dějin starého 

slovanského písemnictví. 

 Disertaci Martiny Chromé považuji se povedenou a doufám, že v plánované knižní 

podobě bude pozitivně přijata odbornou veřejností nejen slavistickou, ale i specialisty, kteří 

zkoumají apokryfní literaturu obecně. 

V Praze 29. dubna 2016 
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