
Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Veroniky Bahenské 

Lotyšský svátek Jáni 

 

I. 

 

 Práce je věnována nejvýznamnějšímu lotyšskému folklornímu a národnímu svátku Jāņi 

(Jánský svátek, letní slunovrat), který se slaví v noci z 23. na 24. června, a jeho srovnání 

zejména s českou Svatojánskou nocí. Úkolem diplomantky bylo analyzovat tento svátek z 

hlediska diachronního i synchronního, ukázat jeho reflexi v lotyšském folkloru a literatuře a 

srovnat lotyšskou situaci s českou.  

 Autorka shrnula množství informací o způsobu slavení tohoto svátku, o jeho atributech, 

uvedla řadu ukázek s ním souvisejících lidových písní a úryvků literárních děl, našla i málo 

známá fakta týkající se české Svatojánské noci, zejména fenomén svatojánské postýlky, který 

zdokumentovala v obrazové příloze. Přesto je třeba bohužel konstatovat, že zadání práce bylo 

splněno jen částečně. Chybí historie tohoto svátku v Lotyšsku, jeho zákazu v sovětském období 

a údaje o jeho slavení v současnosti. Ukázky lidových písní a zejména úryvků literárních děl 

nejsou dostatečně interpretovány a zapojeny do výzkumu, obraz svátku Jāņi v lotyšské literatuře 

je pak zcela fragmentární. Komparace s českým Svatojánským svátkem je provedena chaoticky 

a specifika obou svátků jsou postižena jen povšechně.  

  

II. 

 

 Chaotický je rovněž obsah a struktura celé práce, počínaje nezvykle dlouhým 

abstraktem (2,5 stran), který je v podstatě doslovným opakování částí úvodu a závěru. Úvod je 

umístěn nikoli samostatně na začátek práce, ale jako součást 1. kapitoly věnované specificky 

„Lotyšskému svátku Jáni“. Nestandardní je i název 2. kapitoly „Rozbor a postup práce“: rozbor, 

čili analýza, se má týkat zkoumaného materiálu, nikoli samotné práce. Ve 3. kapitole není jasné, 

proč je folklor uveden až za umělou literaturou, když chronologicky je tomu naopak. Ve 4. 

kapitole měla být vyčleněna samostatná podkapitola o českém svatojánském svátku, jinak se 

podle obsahu zdá, že tato kapitola se zabývá jen svátkem v české literatuře a svatojánskou 

postýlkou. Nejlogičtěji je uspořádána 5. kapitola, v níž se ovšem při srovnání atributů svátku 

poměrně nepřehledně mísí česká a lotyšská problematika. V podkapitole 5. 4. není zcela jasný 

komparativní přínos aktivit kořenářky „báby Vackové“, jelikož lotyšská část zde chybí.  

 

 Chaotická struktura práce vede na řadě míst k doslovnému či téměř doslovnému 

opakování textu.  

 

 Hned v úvodu na s. 12 dokonce dvakrát za sebou (!):  

odst. 1: „Zahrnuje slovesné, dramatické, taneční a hudební projevy lidí, popisuje tradiční zvyky 

a řemesla.“, doslova totéž na konci odst. 2. 

odst. 2: „politická situace po druhé světové válce ‒ vznikly nové podmínky pro samotnou 

regionální „urbanizaci“ vesnice, rovněž rozvoj průmyslu, k tomu i rozvoj školství a 

vzdělávání.“ 

odst. 3: „Po válce vznikla nová politická situace, nové podmínky pro rozvoj venkovských 

komunit, rozvoj průmyslu, k tomu i rozvoj školství“ 

 

 Na str. 13 a 65 se text opakuje i se stejnou chybou: 

s. 13 odst. 3: „Podobnost českého svatojánského svátku a lotyšského jánského svátku je 

zajímavý (sic!).“ 



s. 65 odst. 1: „Podobnost […] českého svatojánského svátku a lotyšského jánského svátku je 

velmi zajímavý (sic!).“ 

 

 Na s. 13 a 66 je identický text se stejně nesprávným slovem: 

s. 13 odst. 4: „Lotyši tematiku Jánských svátků přijímají více jako téma běžné, všem znalé 

(sic!).“ Totéž s. 66, odst. 2. 

  

 Na s. 14 je opakování dvakrát ve stejném odstavci: 

odst. 2: „Tento zvyk se držel na severu Čech, v oblasti hor a podhůří“. 

 „Tento zvyk se dodržoval skoro vesměs jen v severovýchodních Čechách.“ 

 Na stejné straně: 

pozn. 3.: citát z Bible: „Jan měl na sobě šat  z velbloudí srsti...“, totéž na s. 44. 

pozn. 5 .: citát z Bible: „Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém...“, totéž na s. 44. 

 

 Na s. 16: 

odst. 1: „Dokonce se tančilo a skákalo na zdraví matky a otce, například na Mladoboleslavsku: 

„Pověz nám, velký Bože! Svatý Jene! Dlouho-li živi budeme, za kolik pak let zemřeme?“ 

 Téměř totéž na s. 46: 

odst. 3: „Na Mladoboleslavsku, (sic!) zpívali mladí, když házeli košťata do vzduchu: „Pověz 

nám velký Bože! Svatý Jene! Dlouho-li živi budeme, za kolik pak let umřeme?“ 

 

III. 

 

 Pokud autorka při závěrečné kontrole své práce přehlédla opakující se věty, ba celé 

odstavce, pak nepřekvapí ani řada hrubých pravopisných chyb a stylistických i obsahových 

nedostatků, např.: 

s. 13 odst. 1: „Jiným aspektem, který ale folklor doprovází (chybí čárka) je jeho podklouzávání 

(sic!) do roviny folklorismu.“    

s. 15 odst. 2: „Lidé ohně nejen zapalovali (chybí čárka) ale i přeskakovali, aby se nabyli (sic!) 

jejich silou.“ 

s. 17 odst. 1: „Předkládá (sic!) diplomová práce je výsledkem...“ 

s. 19 odst. 3: „Jánis je jedním z hlavních božstev úrody spojen (sic!) se Sluncem, kopci a duby.“ 

s. 20 odst. 5: „všude se sbírali (sic!) byliny.“ 

 A tak bylo možno pokračovat. Z dalších formálních a obsahových nedostatků vybírám 

jen některé:  

1) Terminologie a pravopis svátku Jāņi a jeho českého ekvivalentu v práci není definován a je 

užíván zcela nejednotně, a to i na stejné stránce. 

2) Je užívána nejednotná forma uvozovek. 

3) Formulace „Rozdílem asi nejvýraznějším je každoroční četnost, současné pojetí a vnímání 

těchto svátků ve vymezených evropských teritoriích.“ (s. 66) Co znamená rozdílná každoroční 

četnost u oslav letního slunovratu? 

3) Národní knihovna v Rize (s. 42) se správně jmenuje Lotyšská národní knihovna. 

4) „Práce byla vypracována primárně a především na rozboru textových analýz (sic!)...“ (s. 17, 

odst. 1).    

5) „Do češtiny z nich (dain) několik přeložil Adolf Heyduk a vědecky se jimi také zabýval Josef 

Zubatý...“ (s. 25). A. Heyduk lotyšské dainy nepřeložil, pouze se jimi nechal inspirovat ve 

vlastní sbírce ohlasové poezie Lotyšské motivy. Dainy ovšem přeložil Radegast Parolek (V 

kruhu krásy), o němž se autorka nezmiňuje, což je na pováženou, pokud dainy tvoří podstatnou 

část práce. 



6) Slovo „lotyština“ se v současné češtině píše s jedním „š“ a nikoli se dvěma, jak uvádí 

kandidátka na titul magistra této jazykové specializace na s. 63. 

7) V závěru autorka píše (s. 65, odst. 1), že (svato)jánská zvykoslovná tradice vede až k 

„masové akci folkloristicky zabarvené, nikoli již plně folklorně pojaté, a to v obou současných 

zemích“. O jaké masové akci v obou zemích je řeč, zvlášť když na následující s. 66, odst. 1 se 

uvádí, že „v českých zemích se tento svátek prakticky už neslaví“? 

8) Pokud jde o lotyštinu a lotyšské překlady, chyb v práci je málo, a to především proto, že jako 

školitel jsem většinu těchto chyb stačil opravit ve fragmentární verzi práce, kterou jsem měl k 

dispozici před jejím odevzdáním. Přesto několik chyb zůstalo, např. Barons se nepíše Bārons 

(s. 17), Jāņi se nepíší Jānī (s. 23), Jānits a sēdedams na s. 31 má být Jānīts a sēdēdams, atnāca 

není odchází, ale přišel (s. 37). 

 

IV. 

 

 Práce má nevyhovující odkazový aparát. Je v ní uvedeno mnoho faktů, u nichž není 

označen zdroj, např. na s. 15, 19, 20, 21 a jinde. Tyto odkazy by byly zvláště důležité proto, že 

o lotyšských svátcích Jāņi existuje rozsáhlá literatura, jejíž odborná úroveň je silně 

nevyrovnaná. Naopak seznam použité literatury je předimenzovaný, neboť diplomantka do něj 

zařadila mnoho položek, na které v textu ani jednou neodkazuje. Shodou okolností jde o 

odborně a teoreticky velmi cenné autory, jejichž využití by úroveň práce a jejího odborného 

jazyka výrazně zvýšilo: Barthes, Doležel, Eliade (od něj dokonce 3 položky), Frazer. Je otázka, 

zda diplomantka díla těchto autorů vůbec držela v ruce, když v jejím textu po nich není ani 

stopy. Citována nebyla ani ceněná lotyšská folkloristka Dace Bula, ani moje práce Lotyšská 

kultura a Jednota bratrská, proto tito a ostatní jmenovaní autoři neměli být do seznamu 

literatury vůbec zařazeni.      

 

V. 

 

 Nyní přecházíme k nejzávažnějšímu nedostatku práce, a tím je plagiátorství. O 

lotyšském svátku Jāņi v češtině existuje jediný rozsáhlejší text, totiž postupová práce někdejší 

studentky kombinace lotyština ‒ překladatelství a tlumočnictví němčina Denisy Šelelyové z 

roku 2001 pod názvem Jánský svátek v lotyšské literatuře. V seznamu použité literatury 

Veroniky Bahenské tato práce chybí, přesto v její diplomové práci byly použity pasáže textu a 

překlady Denisy Šelelyové. Porovnáním obou prací se podrobně zabývala oponentka doc. dr. 

Kristīne Ante, proto odkazuji na její posudek. Musím však dodat, že V. Bahenská plagovala 

také můj text, a to značnou část hesla o Krišjānisovi Baronsovi (Slovník pobaltských 

spisovatelů, Praha, Libri, 2008, s. 48), kterou lze v její práci téměř doslova nalézt na s. 24. 

 

VI. 

 

 Diplomová práce Veroniky Bahenské byla zadána na jaře roku 2013, diplomantka tedy 

měla čtyři roky na její vypracování. Jsem si vědom složité rodinné situace, kterou v této době 

měla a kvůli níž si prodloužila i letošní řádný termín odevzdání práce. Přesto musím s 

politováním konstatovat, že v daném období své práci nevěnovala dostatek času. Mé vedení, za 

něž mi diplomantka v práci děkuje, bylo silně omezeno pozdním dodáváním textů, a to ještě ne 

všech, jelikož výslednou práci jsem poprvé spatřil až po jejím odevzdání. Vzhledem ke všem 

výše uvedeným závažným i méně závažným nedostatkům mi nezbývá než práci nedoporučit k 

obhajobě. 

 

V Praze dne 4. 9. 2017     Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. 


