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Vedoucovský posudek bakalářské práce Ondřeje Batky Rozmlouvání člověka stavu 

rytířského s pánem Jeho Milosti o hospodářství a důchodích pivovářských – edice, 

ortografický a jazykový rozbor textu z r. 1604 
 

Vynecháme-li obligátní úvod a závěr posuzované bakalářské práce, začíná její text 

transkribovanou edicí starého tisku, pokračuje jeho podrobným pravopisným rozborem a o 

něco méně podrobnou analýzou jazyka, orientovanou podle očekávání především na 

hláskosloví, ale zmiňující i podstatné morfologické a syntaktické rysy textu (jejichž 

podrobnější výzkum by byl užitečný zpravidla až na rozsáhlejším textovém materiálu), dále 

nabízí transliteraci památky a dost podrobnou ediční poznámku k transkripci i k transliteraci a 

končí kratičkou kapitolkou popisující rozdíly mezi analyzovaným tiskem z r. 1604 a o deset 

let starším vydáním téhož textu. Tato kompozice jistě není úplně běžná, ale jeví se jako 

vhodná a dobře odůvodněná, protože autorovi umožňuje podat s využitím vhodných postupů 

výkladu žádoucí přehled pojednávané problematiky, i když na druhou stranu vede k tomu, že 

se některé jednotlivé poznatky o ortografii památky či o dobových tiskařských zvyklostech 

v práci vyskytují opakovaně. 
 

Edice tisku o 400 kratičkých řádcích textu, nadto užívajícího relativně velmi ustálený 

pravopis, se na první pohled může jevit jako úkol až banální, zvláště v době, kdy podobné 

tisky po desítkách přepisujeme do textových korpusů. Práce však podle mého názoru 

jednoznačně ukazuje, o jak obtížný a komplexní úkol, předpokládající znalosti a dovednosti 

z mnoha bohemistických disciplín, se jedná a jak krátkozraká by byla redukce ediční práce na 

pouhé přepsání textu do platného pravopisu. Autor v práci předvedl, že ovládá řemeslo na 

vysoké úrovni, u studenta bakalářského studia až nečekaně vysoké, a kromě toho že má široký 

přehled a poznatky dokáže adekvátně propojovat a aplikovat. Práci přitom po celou dobu řešil 

velice samostatně, a pokud přišel s nějakými dotazy, jednalo se o věci vpravdě netriviální, 

většinou nazírané v editorské obci nejednotně. Pro svá řešení pak v práci hledá oporu nejen 

v popisech jazyka a v instruktivních textech, ale také v mnoha edičních poznámkách 

z posledních desítek let (Koskových, Koupilových, Stichově, Šlosarově atd.; chybí snad jen 

Linkova k Hájkově Kronice české). Že se pak na některých místech osobně kloním k jiným 

edičním řešením, jiné míře emendací (tak bych např. emendoval neb mi je lidé moji … 

robotou odvesti musejí ] odwezti), popř. jiným zdůvodněním, pochopitelně není nedostatek 

posuzované práce, ale vcelku důsledek jednak nedostatečného popisu příslušné historické 

etapy češtiny, jednak našich (jen nepatrně) odlišných představ o cílech ediční práce, jakož i 

našich preferencí různých typů edic apod. 
 

Výraznou, a přitom nečekanou a poměrně neobvyklou slabinou posuzované práce je autorova 

zvláštní „schopnost“ velmi důležité výsledky výzkumu buď upozadit, tj. upozornit na ně 

skromně a na zastrčeném místě, nebo je dokonce zamlčet a předpokládat, že si je čtenář 

uvědomí na základě souvisejících informací: tak je v pravopisném rozboru uvedeno, že se 

v tisku užívá l, ale nikde se explicitně nemluví o tom, že je překvapivé, že v tisku z dané doby 

nemáme vedle l ještě ł (navíc když autor komentuje distribuci dvojího b). Podobně autor 

dostatečně nevyzdvihl svoji zásluhu spočívající v nalezení unikátního, dosud neznámého 

staršího vydání téhož tisku (srov. s. 67) a v opravě tradované charakteristiky spisu 

z hospodářského na satirický a mravoučný (s. 53; odtud by se pochopitelně dalo pokračovat 

v literárněhistorické charakteristice tisku jeho začleněním mezi dobovou protipijáckou 

literární produkci, popř. zkoumáním průhledných mezitextových motivů, jako je samotné 

motto Vexatio dabit intellectum auditui či odkazy „čím dál (jak ona baba řekla), vždy hůře“ a 

„z Markoltového lesu“, ale to by již daleko přesahovalo cíle přítomné bakalářské práce). Už 

tyhle výsledky, které jsem musel náležitě vyzdvihnout v posudku, když je autor podává tak 

skromně, svědčí o tom, kolik užitečné práce vykonal. 
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Formální stránka práce bohužel dobrá není a textu by byla prospěla důkladná korektura. 

Několik překlepů je i v edicích, v doprovodných textech pak najdeme rozmanité důsledky 

chvatu při dokončování práce (vyznačil jsem je ve výtisku), jako jsou opět překlepy, 

pravopisné a interpunkční chyby, nesouhlasící součty v tab. 3, defektní formulace (především 

několik nezdařených pokusů o náležitě odborné vyjádření), ale také zmatek v užívání pojmů: 

např. na s. 23 má slovo spřežka poměrně neobvyklý význam; p není nepřízvučné, ale neznělé 

a v v grošův není postfix, ale část koncovky (obojí k s. 35); změna é > í není přehláska, ale 

úžení (s. 68); několikrát se zaměňuje interpunkce s diakritikou, jako na s. 23 a 64, spojovník 

s pomlčkou a rozdělovníkem, jako na s. 29 a 31, a slovotvorné pojmy (přípona s koncovkou a 

kompozice s derivací), jako na s. 21, 34n. a 37. 
 

Vedle uvedených nedostatků, které z velké části přičítám spěchu, jak jsem zmínil, se v práci 

nachází ještě několik nepřesných či neadekvátních hodnocení určitých jazykových jevů. Podle 

mého mínění však je pochopitelné, že student končící bakalářské studium ještě neodhalí úplně 

všechna zrádná místa, která na něj při editorské práci a jazykové analýze čekají, a proto tyto 

chyby nepovažuji za závažný problém práce, i vzhledem k velkému množství příkladů a 

obenějších jevů, které autor vyřešil/interpretoval adekvátně. Tak bych distribuci eg a ey pro ej 

vztáhl k hranici slabiky (s. 24), Ipl přátely bych viděl jako důsledek tvrdého skloňování a 

neemendoval (s. 27 a 58), ej v (na)zejtří bych neoznačil jako důsledek diftongizace, ale 

změny tautosylabického aj (srov. za jitra; s. 33) a formu na hotový bych interpretoval jako 

výsledek úžení (což by změnilo popis tohoto jevu na s. 34). 
 

Dotazy k obhajobě: 

1.  Na s. 31 píšete, že se funkce závorek shoduje s jejich novočeským užitím „pro oddělení 

větných a nevětných výrazů“: Dokázal byste jejich funkci v tisku charakterizovat 

přesněji se zřetelem na obsah textů v závorkách? 

2.  Na s. 62 píšete, že tečky, dvojtečky a otazníky ponecháváte podle originálu a 

zachováváte tak původní členění textu a [proti tomu] že by rozčlenění textu podle 

dnešních pravidel text více zpřístupnilo jak dnešnímu čtenáři, tak pro studium syntaxe. 

Vidíte v edici některá místa, na nichž byste s časovým odstupem členění textu měnil? 

3. V seznamu literatury nemáte velice kritickou recenzi T. Havelky na Šlosarovu edici 

Massopustu (to samo o sobě není výtka). Autor v ní mj. kritizuje jednotlivá ediční řešení 

a také se obecně vyjadřuje k ediční praxi raněnovověké literatury. Ediční poznámku 

k Šlosarově edici přitom citujete a podle mého soudu ji berete jako velmi důležitý zdroj. 

Změnil byste po prostudování uvedené recenze (vyšla v České literatuře) svá řešení 

některých jednotlivostí? 
 

Přes všechny nedostatky, které jsem v posudku vyčetl, musím v závěru práci Ondřeje Batky 

jenom chválit. Autor prokazuje všechny odborné předpoklady, se ctí se vyrovnává s velmi 

obtížným úkolem, uvědomuje si rozdílné účely možných zpřístupnění starých tisků, přitom 

užívá prostředky, které jsou zvoleným způsobům zpřístupnění adekvátní, a podává nesmírně 

komplexní a vcelku velice přesný rozbor (o sporných detailech byla řeč výše), přičemž 

důsledně odlišuje grafiku a jazyk památky. Po obsahové stránce posuzovaná práce nejenom 

splňuje, ale podle mého názoru v mnoha ohledech i překračuje obvyklé standardy. S velkou 

radostí ji tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 

 

 

 

V Rachlově dne 19. srpna 2017   Mgr. František Martínek, Ph.D. 


