
Posudek bakalářské práce Petra VALENTY:  

Podoby a funkce refrénu v římské lyrice do konce 1. stol. n. l. 

 

  

 Téma této práce je nejen zajímavé a lákavé, ale také poměrně náročné. 

Najít a popsat podoby refrénů je možné celkem snadno, často stačí i zběžné 

prohlédnutí textu, ale stanovení jejich funkce a interpretace vyžaduje 

důkladné pročtení a pochopení řady básnických děl, sbírek i případných 

fragmentů. Ostatně samotné zadání to vše zahrnuje. V zásadách pro 

vypracování práce je stanoveno, že je třeba definovat pojem refrén (1), 

vymezit korpus latinských básnických textů pro zvolené časové období (2), 

interpretovat hlavní doklady s ohledem na jejich funkci v konkrétních 

básních částečně na pozadí řeckých protějšků, případně i ve vztahu k vlastní 

ústní tradici (3), a konečně pak v závěru shrnout charakteristické rysy a 

funkci refrénu v jednotlivých obdobích a žánrech (4).  

 Předložená bakalářská práce má 48 stran vlastního textu a 7 stran 

příloh, opírá se až na výjimky o cizojazyčnou literaturu a latinsky psané 

prameny. Vlastní řešení úkolu je rozděleno do 12 stručných kapitol a závěru 

(13). Následuje rejstřík textů začleněných do korpusu (15), seznam užité 

literatury (16) a přílohy (17). (Číslo 14 chybí.) Členění je přehledné a logické; 

patrné jsou tři celky: teorie a historie bádání, rozbor chronologicky řazených 

textů a závěr.  

 V první části autor nejprve probírá a popisuje především vědecké 

monografie a studie, s nimiž mohl pracovat. Ve výběru se řídil doporučenou 

literaturou, ale sám našel i tituly další. V závěru této části konstatuje, že 

téma v té podobě, v jaké se mu chce věnovat, dosud souhrnně zpracováno 

nebylo. V další kapitole (Formule repetice, refrén) se věnuje 

terminologickému vymezení. Domnívám se, že tato kapitola měla obsahovat 

zcela zásadní diskusi o kritériích pro rozlišení dotčených termínů a jejich 

vymezení, neboť terminologické upřesnění je východiskem a předpokladem 

pro úspěšné řešení celého úkolu. Místo toho autor pouze předkládá nijak 

nezdůvodněné schéma. Slabiny tohoto schématu se pak projevují v dalších 

kapitolách, neboť navržené schéma je vzhledem k složitosti problematiky 

příliš jednoduché. V důsledku toho není, ani nemůže být, v konkrétních 

rozborech dodrženo. Toto překračování vlastních mezí je ovšem ku 

prospěchu práce, ale možnost další kategorizace to komplikuje. K vyjasnění 

by jistě pomohl pokus o charakterizování a vymezení refrénu vůči 

opakovacím figurám, eufonii, paralelismu, pointě, versus echoici ad., což 

nevylučuje možnost případného překrývání a splývání. Mělo to být však 



jasně popsáno. V prvním bodu tedy zůstal autor svému úkolu mnoho 

dlužen. 

 V dalších dvou kapitolách se P. Valenta zabývá orálními formami 

(archaickými rituálními písněmi a proklínacími tabulkami). Těmto formám se 

věnuje tak říkajíc nad plán, přesto by bylo vhodné připojit kromě upozornění 

na jednotlivé jevy i dílčí závěry. (Svérázný závěr má pasáž o epigrafických 

památkách, které „k výzkumu refrénu nemají moc jak přispět“, s. 19.) 

 Jádro práce tvoří kapitoly 6 – 12 zahrnující tvorbu římských básníků 

počínaje Catullem a konče Martialem. Pozitivně je třeba hodnotit, že kol. 

Valenta nenechal bez povšimnutí Appendix Vergiliana. (Není zřejmé, proč je 

kapitola o Catullovi nazvána „Neoterikové“, když o dalších neotericích není 

ani zmínka.) 

 Nejčastější výskyt refrénu a několika typů opakování shledal kol. 

Valenta zcela správně u Catulla a vybrané básně rozdělil do dvou podskupin 

– krátké básně (kap. 6.1.) a epithalamia (kap. 6.2.). V úvodu (vychází 

z Poteatovy práce) upozorňuje na trojí funkci refrénu: ohraničující, 

„posměšný“ prvek a refrén prolínající „celou básní na základě určitého 

schématu“. Funkce jsou v podstatě vystiženy dobře, ale pojmenovány 

poněkud neodborně. Bez bližšího doložení zůstává tvrzení, že uplatnění 

refrénu ve svatebních písních je „novátorský zásah Římanů do schémat 

přejatých z Řecka“ (s. 20). 

Do kapitoly 6.1. – refrén v krátkých Catullových básních – je zahrnuto 

celkem 15 básní (3; 8; 13; 16; 29; 36; 42; 45; 52; 56; 57; 78; 82; 88; 99). Už 

z tohoto počtu je evidentní, že na pěti stranách této kapitoly nelze očekávat 

detailní rozbor. P. Valenta shledal v těchto básních jak refrén (ohraničující, 

úplný), tak repetici. Snaží se poukázat i na souvislost s veršovým rytmem a 

zvukovou instrumentaci verše. Označení některých metrických forem je buď 

nepřesné (hendekasylabické metrum, passim) nebo chybné (interpretace 

choliambu, s. 22). Pasáž na straně 22 věnovaná b. 8 je mírně řečeno 

nepřijatelná, stejně tak i /ne/pochopení b. 42 na straně následující. Kapitola 

6.2 je zaměřena především na popis refrénů svatebních písní (61 a 62) a 

písně Sudic (v b. 64), místy je interpretován i širší kontext včetně výstavby 

verše a zvukových kvalit. 

Sedmá kapitola – Tibullus a Propertius – s odkazem i na Ovidia 

nepřinesla nic podstatného, což ovšem autor pravděpodobně očekával a také 

se pokusil to rozumně odůvodnit. Ostatně i negativní zjištění má svou cenu.  

Za podnětnou považuji kapitolu 8., zaměřenou na Appendix Vergiliana. 

Autor pěkně popisuje refrény v básni Dirae i dvě drobné básně ze souboru 

Catalepton. Překvapivá je ovšem interpretace jedné pasáže z básně Culex 



(275-290), kde autor našel 4x opakovaný tvar Ditis, který určil jako „dativ 

commodi plurálu“. Bylo však více než vhodné zamyslet se nad přesahy, které 

postavení i funkci těchto opakování komplikují (s. 29). 

Pokud jde o Vergilia (kap. 9), je nejpodrobněji interpretována 8. ekloga. 

P. Valenta se úspěšně opírá o odbornou literaturu a všímá si toho, co je pro 

téma práce podstatné. Ani zde ale se nevyhnul chybám – jméno 

Alphesiboeus je důsledně psáno Alpheiboeus, přestože v citaci na s. 34 

(zřejmě jen překopírované) je uvedeno správně. Autorova formulace, ze které 

vyplývá (s. 32), že rozdíl v tvůrčí metodě Vergilia a Theokrita je v tom, že 

Theokritos neměl jasně stanovenou strategii“, je jen těžko prokazatelná. 

Probírat Georgika a Aeneidu nebylo z hlediska tématu práce nutné, ale kol. 

Valenta zřejmě z úcty k básníkovi neodolal. 

Naopak se k tématu váže 11. kapitola věnovaná převážně Senekovým 

Trójankám, resp. parodu a dialogu Hekuby se sborem. Zde kol. Valenta 

refrén dobře identifikoval a popsal jeho funkci. Škoda, že formu 

neinterpretoval podrobněji a nepoukázal na zjištění uvedená v kapitole o 

orálních formách. 

V poslední kapitole se autor soustředil na Martiala. Počet epigramů, ve 

kterých našel nějaký typ opakování je značný, a ačkoli je výběr v některých 

případech diskutabilní (b. 1,13; 1,23; 1,68; 1,76 – asi mělo být 75?), jako 

celek je zdařilý. Opakování, refrén, repetice i další formy jsou dobře doloženy.  

Celkově musím konstatovat, že v kapitolách věnovaných jednotlivým 

autorům jsou sledované jevy mnohdy sice popsány, avšak ne dost důkladně 

interpretovány v daném kontextu. Širší intepretace je totiž potřebná právě 

s ohledem na specifické, tj. dynamické působení různých elementů 

opakování. Na několika místech lze dokonce pochybovat o správném 

pochopení latinského textu. O připojeném korpusu textů platí to, co už bylo 

řečeno o klasifikaci jednotlivých forem. Pokud jde o přílohy, mám konkrétní 

připomínku k tabulkám 3-5 – Catullových básní není 116.  

V průběhu práce, jak je z textu patrné, se projevily slabiny původně 

podané klasifikace. To sice není optimální, ale pochopitelné. Bylo ovšem 

třeba na to alespoň v Závěru reagovat. Žádné zpřesnění původního schématu 

jsem však nenašla. P. Valenta uvádí, že REF/REP má „funkci stavebního 

prvku … snaží se oddělovat tematické celky nebo nastavit jistou 

symetričnost“. Nezmiňuje se o intenzifikační funkci, které se věnoval 

v souvislosti s Catullovými a Martialovými básněmi. Podává shrnutí dílčích 

výsledků, zdůrazňuje místo Catulla, Vergilia a Martiala ve vývoji 

zkoumaných forem. Ani zde se autor nevyhnul chybám, které se projevovaly i 

v jiných kapitolách. Snaha o květnaté vyjadřování ústí v neuvážených 

formulacích. Úpravu zadaného úkolu (upuštěno od komparace s formami 



refrénu v řecké literatuře) autor mj. zdůvodňuje takto (s. 42): Shoda latinské 

tradice s řeckou mohla být ve velmi rané fázi předliterární tradice. Řím nemá 

svou „Vergiliovskou otázku“ na rozdíl od řeckého světa, který si Homérskou 

otázku pokládá. (Odstavec uzavírá nedokončená věta.)  

Nedílnou součástí bakalářské práce je seznam literatury a pramenů. 

V seznamu literatury jsou uvedena díla, která nikde v práci nejsou citována 

(Boyancé, Bardi, Taplin, O´Hara, Perkell), naopak nejsou uvedeny práce, 

které citovány jsou (Urbanová, Žilka), a v pozn. 34 uvedený „de Vaan v LIV-u 

(2001) asi měl být citován jako de Vaan, M. in Rix, Helmut et al.:.Lexikon der 

indogermanischen Verben. Hrubou chybou je absence seznamu edic 

(databází) primárních pramenů.  

Kromě toho je v textu mnoho stylistických a písařských chyb – 

vynechaných nebo naopak nadbytečných slov, nedopsaných vět, anakolutů, 

pravopisných chyb a překlepů. Není možné je jednotlivě vypisovat, za 

všechny uvádím jen jejich nešťastný začátek na (nečíslované) straně 6: zkrat 

jmen a děl antickou děl jsou uváděny dle TLL. Na dalším řádku: Corpus 

Insripcionum Latin.  

P. Valenta přistoupil ke zpracování tématu bakalářské práce s velkým 

zájmem a s chutí. Na řadě míst se pozitivně projevuje jeho cit pro básnický 

text, ať už jde o básnickou stylistiku, lexikum, rytmus nebo zvukovou 

instrumentaci. Výsledek však bohužel zůstal daleko za těmito schopnostmi. 

Chybí náležitá soustředěnost, důkladnost, odborná připravenost a smysl pro 

přesnost. Podle neopravených chyb lze soudit, že práce byla psána v chvatu 

a bez následné kontroly. 

Z obsahového hlediska bylo zadání uspokojivě splněno pouze v jedné 

části (sestavení korpusu). Z hlediska formálního nelze pominout chybějící 

seznam pramenů a nezvykle velké množství výše uvedených chyb. Proto se 

domnívám, že není možné považovat stanovené zadání úkolu za splněné, a 

proto není ani možné, aby byla tato bakalářská práce v předložené podobě 

uznána jako dostatečná. Navrhované hodnocení je tedy – nedostatečně. 

 

V Praze 29. 8. 2017 

        

Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. 

         oponentka 


