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Posudek vedoucího na bakalářskou práci  

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

Petra VALENTY 

 

Práce Petra Valenty na jeho diplomovém úkolu začala nadprůměrně: Student sám přišel s myšlenkou 

na téma, v diskusích byl ochoten svůj původní velmi ambiciózní záměr upravit a omezit tak, aby lépe 

odpovídal žánru bakalářské práce, sám si našel poměrně bohatou základní literaturu, ze které pak 

mohl po celou dobu psaní vycházet. Práce tak stojí na základě, který má potenciál i začínajícímu 

badateli poskytnout látku k samostatným a originálním závěrům.  

Další fáze už bohužel neprobíhaly tak hladce: konzultací nad hotovými částmi textu nebylo mnoho, 

protože většina kapitol vznikla v časové tísni krátce před odevzdáním. To by v principu nemusel být 

problém, kdyby se podařilo zabránit tomu, aby se tento fakt odrazil ve výsledné podobě 

odevzdaného textu. Tomu se ale bohužel zabránit nepodařilo, takže práce obsahuje celou řadu 

nedostatků, a to na různých úrovních práce:  

formální:  

- nejednotnosti ve formální úpravě odkazů na sekundární literaturu v poznámkách (v používání 

interpunkce, zkratek a řezů písma); méně zásadní nejednotnosti také v seznamu literatury 

(str. 45-47 ) 

- 6: seznam zkratek – zřejmě nedopatřením zůstal v textu v nějaké velmi neúplné pracovní 

verzi  

- věty s porušenou strukturou, např.  

o 7/5: „Na co především Poteat“  

o 18: „a dalších na v mnoha dalších epitafech“ 

o 22: … stojí v metrickém schématu na místě, kde musí stejné, a v poslední řadě právě 

stejné sloveso … 

o 30: „… Martialis, kde v kapitole jemu věnované …“ 

o 42: „…avšak báseň, kde by se pravidelně opakovalo …“  

- 31: První věta je – s obměnou – v podstatě celá hned zopakována (přírůstková repetice?).  

(Ve výsledném textu kapitol, které jsme měli možnost probrat při konzultacích, zůstala řada 

neopravených chyb včetně těch, které jsme v předchozích verzích opravili.)  

jazykové – čeština (včetně používání latinských a řeckých slov a jmen v češtině), na příklad:  

- používání spojek (a zvratných spojovacích výrazů) pro uvádění hlavních vět – v češtině 

nestandardní (např. 9: „ačkoli krátká část se refrénu týče“, 11/27: „Ačkoli se jedná opět spíše 

o řečnictví“)  

- nejsem srozuměn s používáním slov „studium“, „studovat“ apod. ve významu „zkoumání“, 

„bádání“, ani s používáním adjektiva „inovátorský“  

- slovo carmen v textu vystupuje někdy jako neutrum, někdy jako femininum  

- slovo „ekloga“ jako označení žánru či jednotlivé básně Vergiliových Bukolik se píše s malým 

písmenem (podobně i „idyla“) 

o podobně i adjektiva typu „homérský“   

- správná podoba jména z Buc. je Alphesiboeus, české přivl. adjektivum „Alphesiboeův“  
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- gramatické chyby ve shodě podmětu s přísudkem např. 17: „mocnosti zahubily / vyvolaly“, 

21/72: „abychom slyšeli“ 

- 18: „homoioteleutonem“   

- občas neobvyklá terminologie, např. 21 „hendekasylabické metrum“, „penultimální“; 22: 

„veršové schéma v místech, kde v metru stojí anceps, je jiné“ 

- 24: „považovat za“ (nikoli „jako“)  

- opakovaně: chybějící čárky před „a to“, „a tak“ apod.  

- 28: „Vergiliovi bývají připisovány“ (tuto chybu jsem opravoval v jedné z předešlých verzí 

kapitoly)  

jazykové – latina, na příklad:  

- 22: desine a destinatus = „slovesa stejného základu“ ? 

- 30: duas = „struktura s do, -are“ ? 

- 37: struktura obou veršů Sen. Med. je, odhlédnuto od anafory, dost odlišná  

obsahové, na příklad:  

- Hlavní výtkou je absence srozumitelné a jednoznačné, byť pracovní definice refrénu, která by 

ho uchopitelně oddělila od jiných forem opakování (navzdory schématu na str. 11-12, které 

by zasloužilo podrobnější vysvětlení a komentář). Práce se tak pohybuje v určitém bludném 

kruhu, který podráží nohy analýzám a znesnadňuje, ne-li znemožňuje formulování 

obecnějších závěrů: texty do korpusu jsou vybírány podle ne zcela jasných kritérií (možná 

spíše intuitivně?), a implicitní pojem refrénu se tak během práce mění, aniž by bylo možné 

tento vývoj srozumitelně zachytit (nebo aniž by se mu dostalo explicitního komentáře).   

- S tím souvisí nedůsledné nakládání s (částečně vlastní navrženou) terminologií. Schémata na 

str. 11-12 navrhují repetici a refrén odlišovat na základě jasného kvantitativního rozdílu, ale 

např. na str. 21 se synonymně vyskytují spojení „přírůstková repetice“ a „přírůstkový refrén“ 

(podobně na str. 23 je přírůstková repetice pokládána za formu refrénu); viz také formulaci 

„náběh na úplný sémantický refrén“ (21/73). V řadě textových dokladů je za repetice 

považováno opakování, které je založeno na jediném slově (např. anafora, ale nejen), a tudíž 

není dodrženo vlastní formulované kritérium ze str. 12, že repetici definuje alespoň 1/3 

shodného textu. V důsledku tedy není jasné, jestli se práce má a chce věnovat pouze 

refrénům v užším slova smyslu, refrénům a repeticím, nebo širšímu spektru forem opakování.  

- Problematické – nebo přinejmenším ne dobře uchopené – je spojování metrických fenoménů 

s opakováním: samo použití stejného verše (tedy např. prostý fakt, že je užíván jamb, u 

jambografů) nebo jeho stejné varianty (např. stejné kombinace daktylů a spondejů v 

hexametru) je formou opakování jen v extrémně rozšířeném významu (hexametr má 

pouhých 16 základních kombinací realizací prvních čtyř stop), a vzhledem k tomu, že autoři 

neměli jinou možnost nebo jen málo alternativ, je obtížné z takových případů vyvozovat 

nějaké důsledky pro sémantickou výstavbu příslušných básní.  

- Ve schématu na str. 12 mi není jasná klasifikace repetic: měnící se okolní kontext souvisí se 

samotným principem opakování, a „spodoba“ znamená „připodobnění“, nikoli „podobnost, 

paralela“.  

- 17: Nejsem si jist, je-li možné uvedenou pasáž charakterizovat jako jambickou – dané schéma 

jambickým veršům odpovídá jen vzdáleně (nebo vůbec ne), a není mi jasné, jak by se mělo 

nakládat s hiáty.  

- 24-25, ad Cat. 61: Nepřipadá mi příliš přesvědčivá teze, že by počet jednotlivých veršů, které 

lze považovat za (jakékoli) součásti vybraných forem opakování (refrénu či repetice, podle 

výše uvedených definic), měl automaticky odpovídat počtu strof v básni – neboť jejich 
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rozmístění v jejím textu je poměrně nepravidelné. Nebo proto mluví i jiné argumenty (viz 

„vše nasvědčuje“, str. 25)?  

- 35-36: nejsem přesvědčen, že druhý příklad (Georg. 4) je možné považovat za refrén či 

nějakou formu intencionálního resp. významotvorného opakování 

- V toku textu se vyskytují těžko srozumitelné nebo nesnadno uchopitelné věty, na příklad: 

o 7-8: „V této studii, která se také především věnuje lexikálnímu opakování, poukazuje 

Poteat na fakt, že refrén v klasické latinské literatuře funguje na základě určitého 

schématu…“ (v jiných literaturách je spojení refrénu se schématem výstavby textu 

volnější?)  

o 11: „Přestože Římané zkoumali opakování a návraty hlavně v rétorice, sami si byli 

vědomí parafrází či citací jiných autorů v básních.“ (pro rétoriku jsou popsány 

fenomény, které se mohou blížit refrénu, zatímco pro básnictví zcela jiné, totiž 

intertextuální fenomény) 

o 22: „Slovo „vlaštovka“ nám básní také resonuje.“ (nerozumím – jaká „vlaštovka“, a 

jak rezonuje)  

překlepy, bohužel i v důležitých údajích, které komplikují četbu či pochopení argumentace, na 

příklad:  

- 25: R1b – má být: R2b  

- 25, v tabulce: R1 a R3b od sebe nejsou vzdáleny 10, ale 7veršů  

- 33: „z nichž 14 veršů“ – má být: „z nichž 16 veršů“  

- 37: je schéma uvedené pro Ovidiovy Proměny (u pozn. 128) správně? (nezdá se)  

 

Závěr: 

Práce obsahuje celou řadu zajímavých a nosných prvků – např. tezi o tom, že v epických básních se 

spjatost různých forem opakování s magickými praktikami projevuje tím, že se objevují často ve 

spojitosti se slovem carmen, některé pasáže rozborové, např. v kapitolách věnovaných Catullovi, 

Senekovi či Martialovi –, které jsou důkazem jednak štěpnosti tématu, jednak toho, že kol. Valenta by 

byl schopen napsat mnohem kvalitnější práci: v řadě jednotlivých postřehů projevil vnímavost k 

básnickému textu a vhled do jeho fungování i schopnost originálního pohledu. Celek práce v podobě, 

jak byla odevzdána, bohužel tomuto základu práv není.  

Z toho důvodu, a také pro to, že srozumitelnost textu a přesvědčivost argumentace značně snižuje 

chybějící redakční úprava textu, odevzdanou práci nemohu doporučit k obhajobě.  

 

 

 

 

V Paříži 30. srpna 2017      Mgr. Martin Bažil, PhD.  

 

 


