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Bakalářská práce O. Batky je komentovanou edicí málo známého kratšího textu z počátku 17. 

stol., který zajímavě osciluje mezi textem mravoučným a satirickým. Jde o počin záslužný, neboť 

– ač máme z daného období množství literárních památek – každý jednotlivý text je svým 

způsobem jedinečný a jako kamínek do mozaiky může přispět k celkovému lepšímu poznání 

jazyka a literatury daného období.  

Autor se při edici musel vypořádat s řadou problémů (kvantita, interpunkce atd.), musel řešit řadu 

dilemat, ale dá se říci, že se svého úkolu zhostil dobře a celkem konzistentně. Pomohlo mu 

k tomu důkladné seznámení s edičními zásadami formulovanými dřívějšími badateli a 

s novějšími edicemi některých textů střední češtiny. Některá jednotlivá řešení by asi jiný editor 

zvolil jiná (např. nebylo třeba emendovat přátely na přáteli, kde podoba podle o-kmenů zřejmě 

byla uzuální, psými naopak mělo být přepsáno psími aj.), ale s většinou řešení, která autor 

rozebírá v ediční poznámce, lze souhlasit.  

Poněkud neobvyklá je struktura práce. Začíná se transkribovanou edicí, následuje pravopisný a 

jazykový rozbor, pak původní transliterovaný text, ediční poznámka a porovnání s jiným 

rukopisem téže památky. Není to úplně přehledné, ale nemíním to jako výtku, autor má jistě 

důvody, proč takovéto uspořádání zvolil.  

Zatímco pravopisný, resp. grafický rozbor památky je na dobré úrovni, v rozboru gramatickém se 

projevuje jistá autorova nezkušenost na poli historické jazykovědy. V hodnocení variantních 

hláskoslovných jevů, které se v textu zajímavě vyskytují (ý/ej, v-/0) je třeba důkladnější 

statistická analýza, např. nelze napsat, že „v textu je zřetelná tendence vyhýbat se používání 

protetického v-…„ a uvést jeho 6 výskytů, když není uvedeno, kolik je případů proti (dopočítal 

jsem se 17, z toho přes polovinu tvoří předložka o a tvary slovesa oznámit). Do hláskosloví 

nepatří zdvojené souhlásky motivované slovotvorně či graficky, ani zesilovací částice –ť, -ž a  –v 

v genitivní koncovce –ův (všechny tyto koncové souhlásky jsou označeny za postfixy(!)).   

V morfologii se poněkud neobratně opisují o-kmeny či jo-kmeny jako „slova deklinačního typu 

hrad“ a „maskulina zakončená v gen. sg. koncovkou –e“, konstatují se odchylky od dnešního úzu, 

ale nejsou interpretovány (s. 36). Větší pozornost zasluhuje užití přechodníků (např. tvary 

přijedši, přejíc pro mužský rod), chybně se jako složené tvary slovesné interpretují spojení 

modálních sloves s infinitivem či jako deverbativní adjektivum tvar žádostiví (s. 37), zamrzí i 

nerozpoznání genitivu záporového a jeho interpretace jako odlišné valence (s. 38). V celé této 

nedlouhé pasáži jazykového rozboru (s. 33-38) je řada formulačních a věcných nepřesností. 

Leccos by také mohlo být doplněno – např. zmínka o skloňování první části slova týden; 

postrádám rovněž rozbor lexikální a alespoň pokus o interpretaci (či jen pouhé konstatování) 

některých neobvyklých konstrukcí (např. peníze pán býti nemohu 96, peníze pán býti nemůžete 

316). 

Formálních nedostatků (překlepy, pravopisné chyby) je v textu snesitelné množství. Celou práci 

je tedy možné hodnotit ve dvou rovinách. Ediční práci samotnou včetně literárněhistorických 

poznámek, textově kritického aparátu atd. zvládl autor dobře a je za ní vidět velké penzum práce. 

V oblasti jazykového rozboru se však projevily nedostatky způsobené menší obeznámeností 

s historickou mluvnicí češtiny. Práce splňuje podmínky na bakalářské práce kladené, doporučuji 

ji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře.     
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