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 Návrh juniorského badatelského grantového projektu

Registrační číslo B901640605
01 Grantový projekt
Název

Rýmovaný německý překlad Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila v kontextu české, latinské a

německé textové tradice – jazykový, literární a historický rozbor; edice a komentář

02 Navrženo k projednání v oborové radě  9 podobor 902

  8   

03 Doba řešení grantového projektu (v rocích)  3  tj. od začátku roku 2006 do konce roku  2008 

04 Charakteristika grantového projektu

Předmětem navrhovaného projektu je edice a komentář rýmovaného německého překladu

Staročeské kroniky v tištěné podobě a paralelní elektronické verzi; se zřetelem na specifické

požadavky různých zainteresovaných disciplín v domácím i mezinárodním kontextu. Poslední edice

(1878) a velká část odborné literatury spadá do přelomu 19. a 20. století. Současným úkolem je

vyhodnotit dílčí bádání, zejména však je třeba reflektovat současné poznatky o vývoji českého

textu a konečně pramenné objevy – v první řadě nově objevený fragment latinského překladu.

Kronika ve svých variantách a dobových překladech představuje jedinečný pramen pro literární

historii, ale i pro diachronní jazykovědu a pro sociální, kulturní i obecnou historii. Složité

společenské, národnostní a jazykové poměry ve středověkých českých zemích vykazují jak napětí a

animozity, tak i snahy o jejich překonávání. Zmiňované prameny odrážejí obě tendence velmi

komplexně a zaslouží si i proto zvláštní pozornosti.

05 Uchazeč (I)
Oficiální název instituce

Masarykova univerzita v Brně
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 Grant Application

Registration number B901640605
01 Project
Title

Rhymed German translation of the Old Czech chronicle of so called Dalimil in the context of the

Czech, Latin and German textual tradition – linguistic, literary and historical analysis; edition and

commentary

02 Summary

The objective of the project is the edition and commentary of the rhymed German translation of

the Old Czech Chronicle, implemented both in printed and electronic form – taking into account the

needs of the particular disciplines concerned in the international context. The last edition (1878)

originated in the 19th and the beginning 20th century. The present challenge is to synthesize the

later research and to reflect the contemporary textological concepts of the Czech chronicle, as well

as the source discoveries (e.g. the fragment of the Latin translation). The chronicle and its

translations are excellent sources for the history of letters, diachronic linguistics and for the social,

cultural and general history. Research into social, ethnic and language conditions in the medieval

Bohemian lands reveals tensions and animosities but also attempts to overcome them. The above

mentioned sources illustrate both tendencies in a very complex way, which is why they are worth

the attention.
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06 Uchazeč (I) - Navrhovatel
Tituly Jméno Příjmení Věd. hodnost

Mgr. Vlastimil Brom Ph.D.

Státní příslušnost

Česká republika

Oficiální název instituce

Masarykova univerzita v Brně

Doplňující údaje o pracovišti (např. u VŠ fakulta, katedra nebo ústav)

Filozofická fakulta
Oficiální zkratka názvu: FF MU Typ organizace: VVS IČ: 00216224

Ulice Místo

Arne Nováka 1 Brno

PSČ Tel. Fax

602 00 549491500 549491520

E-mail

 

Bankovní spojení / příslušnost k resortu Banka

85636-621/0100, v.s. 2157000301 Komerční banka Brno

Organizační jednotka: název Kód

Filozofická fakulta 14210

07 Kontaktní adresa navrhovatele

Název

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU

Ulice Místo

Arna Nováka 1 Brno

PSČ Tel. Fax

602 00 549493080 549491520

E-mail:

brom@phil.muni.cz

08 Údaje o řešitelském týmu na pracovišti uchazeče (I)

Počet

tvůrčích pracovníků 2 , doktorandů 1 , ostatních 1

Přepočtená pracovní kapacita

tvůrčích pracovníků 0.8 , doktorandů 0.1 , ostatních 0.1

09 Souhrnné údaje o řešitelském týmu

Počet

tvůrčích pracovníků 2 , doktorandů 1 , ostatních 1

Celková přepočtená pracovní kapacita

tvůrčích pracovníků 0.8 , doktorandů 0.1 , ostatních 0.1
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10 Kódová označení oboru UNESCO: 5702.01  6202.01  5504.03

CEP & RIV: AI  AJ  AB

11 Adresa web-stránky projektu, pokud existuje

 

12 Klíčová slova

česky

edice; filologie; diachronní jazykověda; medievistika; jazyk; literatura; dějiny;

kroniky; středověk; analýza; Staročeská kronika tak řečeného Dalimila; překlad;

stará čeština - latina - střední horní němčina;

anglicky

edition; philology; diachronic linguistics; medieval studies; language; literature;

history; chronicles; Middle Ages; analysis; Old Czech chronicle of the so called

Dalimil; translation; Old Czech - Latin - Middle High German;

13 Upozornění na vhodné oponenty v daném oboru - Specialisté (zejména zahraniční), kteří

se mohou kvalifikovaně k projektu vyjádřit (úplná adresa, e-mail, fax)

#Prof.Dr. Albrecht Greule; Institut für Germanistik; Uni Regensburg; 93040 Regensburg; SRN;

albrecht.greule@sprachlit.uni-regensburg.de; #Prof.Dr. Freimut Löser; Philol.-Hist. Fak., Uni

Augsburg; Universitätsstraße 10; 86135 Augsburg; SRN; freimut.loeser@phil.uni-augsburg.de;

#prof.PhDr. Václav Bok,CSc.; Katedra germanistiky Pf JčU; Dukelská 9; 371 15 Č. Budějovice;

vabo@pf.jcu.cz; #Doc.PhDr. Libuše Spáčilová,Dr. Katedra germanistiky FF UP; Křížkovského 10;

771 80 Olomouc; spacillav@volny.cz;

14 Ochrana duševního vlastnictví - Pokud je třeba, uveďte pracovníky (nejvýše 3, případně tým

jednoho pracoviště), kteří nemají být s návrhem seznámeni nebo kteří by se neměli k projektu

vyjadřovat.
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10 Seznam členů řešitelského týmu a jejich pracovní kapacita

Uchazeč Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta

Tituly, jméno, příjmení a vědecká hodnost
Pracovní kapacita

(%)
Rodné číslo

Navrhovatel: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. 50 770408/1231

Tvůrčí pracovníci

Mgr. Veronika Scheirichová 30 775806/9044

   

   

   

   

   

   

   

   

Doktorandi

#01 #01 10 X00000/0001

   

   

   

   

   

   

Ostatní pracovníci

#02 #02 10 X00000/0002

   

   

   

   

   

   

Celková pracovní kapacita 100  

Navrhovatel souhlasí s tím, že údaje uvedené v návrhu projektu budou uloženy v interním
databázovém systému GA AV a že s návrhem (s výjimkou rodných čísel) budou seznámeny osoby,
které se budou podílet na jejím hodnocení. V případě udělení grantu souhlasí s předáním údajů do
centrální evidence projektů výzkumu a vývoje.

Datum: Navrhovatel (podpis): _________________________
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Zdůvodnění návrhu projektu

Nástin tématu
Tzv. "Německá kronika z Čech" - rýmovaný překlad Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila
vzniklé na počátku 14. století - je jedním z nejvýznamnějších německy psaných děl vzniklých v
českých zemích první poloviny 14. století. Na rozdíl od české předlohy, jíž se jako jednomu z
raných vrcholů naší literatury v národním jazyce vždy dostávalo všestranné pozornosti příslušných
vědních disciplín, stála německá verze vždy poněkud na okraji zájmu. 
Předmětem navrhovaného projektu je edice a komentář rýmovaného německého překladu
Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila v kontextu jejích relevantních verzí se zohledněním
směrodatných aspektů jazykových, literárních i historických. 
Navrhované vydání by mělo v maximální míře vyjít vstříc různým zainteresovaným disciplínám jak
v domácím tak v mezinárodním kontextu. Kromě kritického aparátu edice formalizovaného v
mezinárodně užívané terminologii k tomu přispěje zvláště překlad staročeského textu do němčiny a
diferenční převod odchylných pasáží německého textu do češtiny, dále pak dvoujazyčný
česko-německý komentář opatřený anglickým shrnutím.
Možnost komfortnější práce s rozsáhlým materiálem přinese i elektronická verze edice s
komentářem usnadňující vyhledávání, statistické přehledy, synchronizaci s faksimilii aj. 
Dosavadní stav vědeckého zpracování řešené problematiky
Jediným dochovaným rukopisem dotyčného textu je přepis datovaný rokem 1389, uložený nyní pod
signaturou G 45 v Archívu Pražského hradu (dříve v pražské kapitulní knihovně) jako "Historia
ducum et regum Bohemiae germ. rhytmis". (srv. Kelle, 1868; Tomsa, 1915; Podlaha, 1922).
Dotyčná památka poutá pozornost vědecké obce s větší či menší intenzitou v podstatě od konce
18. století, kdy se o ní zmínil Josef Dobrovský (1792; ed. 1955). V následujících letech dílo neušlo
pozornosti Františka Palackého (kapitola spojená s "českým Dalimilem" v autorově
historiografickém přehledu – 1830); důležitým počinem byla první edice uspořádaná Václavem
Hankou (spojená s jeho vydáním staročeského textu) roku 1859; tento text je nicméně v mnoha
ohledech nespolehlivý i co do reprodukce problematického rukopisu.
Kvalitnější text nalezneme v edici Josefa Jirečka v řadě Fontes rerum Bohemicarum (1878; 1882)
obsahující souběžně staročeský originál i německý překlad. Tato poslední relativně dostupná
podoba německého překladu kroniky je již víceméně použitelná k významovému porozumění,
hláskové poměry v textu zvláště důležité pro studium nářečních rysů ovšem reflektuje dosti
zkresleně, rovněž množství chyb rukopisu je opraveno jen velmi částečně, s poukazem, že jde
teprve o základ podrobnějšího budoucího bádání. (Jedna z recenzí této části FRB tak hovoří o
trvající nutnosti nové edice.)
Koncem 19. a počátkem 20. století dosahuje vědecký zájem o problematiku vrcholu, naprostá část
příspěvků vycházejících většinou v souvislosti s Jirečkovým vydáním ale i poté se věnuje úzce
specializovaným dílčím otázkám, např. vztahu překladu k jednotlivým rukopisům staročeského
textu, postavení mladšího prozaického německého zpracování kroniky, identity překladatele apod.
(Loserth, 1876, 1878; Jireček, 1877, 1878/1882; Toischer, 1879, 1885; později Jeřábek, 1902;
Tomsa, 1915; Hroch, 1914).
V následujících desetiletích vycházejí relevantní příspěvky jen sporadicky (Hebert, 1952; Bartoš;
1959), nová edice plánovaná ve spojitosti s kritickým vydáním Staročeské kroniky (Daňhelka –
Hádek – Havránek – Kvítková 1988, Bláhová, 1995) rovněž nedošla realizace (srv. Uhlířová, 1989).
Jazykovou analýzou památky se nejnověji zabýval Z. Masařík (1991); dílčí příspěvky se zabývají
specifickými otázkami identity překladatele (Hilsch, 1991), národnostním, sociálním a politickým
aspektům v kontextu vzniku překladu (Uhlíř 1988) či postavení díla v rámci německé literatury
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českých zemí (Bok, 1994, 1999).
Řešitel projektu věnoval svou diplomovou práci historické analýze kroniky (2000) a disertační práci
pak charakteristice jazykových specifik této památky (2004). V rámci doktorského studia rovněž na
základě tohoto textu vypracoval studii k historickosémantickým specifikům středověké němčiny
českých zemí (v rámci doktorandského projektu FRVŠ G5; 2003, publ. 2004). Dílčí výsledky byly
prezentovány na mezinárodních germanistických konferencích a publikovány v odborném tisku. 
Věcný obsah, cíle a výstupy navrhovaného grantového projektu
Vymezení problému a předpokládaný metodický postup
Záměrem a hlavním výstupem navrhovaného projektu je souhrnný rozbor a edice
rýmovaného německého překladu Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila v kontextu
příslušných relevantních verzí této památky, se zohledněním směrodatných aspektů
jazykových, literárněvědných i historických.
V souvislosti s přípravou edice bude vydána disertační práce řešitele v oboru Německý jazyk
(2004); tato je zaměřená na detailnější zpracování vybraných dílčích, zejména jazykových, aspektů
díla, reflektuje ovšem i sekundární literaturu ostatních příslušných disciplín a přináší kromě
interpretace hláskosloví a grafemiky z hlediska dialektální, chronologické aj. relevance také rozbor
formy a strategie překladu, sémantických specifik lexika a rovněž některé základní historické a
textologické otázky po okolnostech vzniku či hypotetickém vymezení osobnosti anonymního
překladatele.
Edice textu německého rýmovaného překladu by mělo v co nejvyšší míře respektovat znění
jediného dochovaného rukopisu, v jednotlivostech vyžadujících emendace lze místy využít
pozdějších návrhů. Oproti poslednímu vydání Josefa Jirečka (FRB III; 1878) je nutné zpřesnit četná
jednotlivá čtení, důsledně zachytit jednotlivé vrstvy textu a zohlednit rozsáhlou sekundární
literaturu následných bádání jak pokud jde o vlastní text německý, tak zejména vzhledem ke
staročeskému originálu; srv. zejména kritické vydání kompletního pramenného materiálu
(Staročeská kronika tak řečeného Dalimila I., II., 1988), které přináší i hypotetickou rekonstrukci
archetypu autorského textu a zejména mnohé nové pohledy na jeho další vývoj. V neposlední řadě
je nutno zmínit nově objevený fragment latinského překladu staročeské kroniky zakoupený v
březnu 2005 pro Národní knihovnu ČR, jenž kromě své mimořádné kunsthistorické hodnoty
představuje také neocenitelný materiál textologický. Předběžná rámcová zkoumání se zdají
nasvědčovat, že právě tento fragment by mohl mít pro německý rýmovaný překlad zvláštní
význam. Skutečnost, že oba tyto překlady vznikly podle obecných předpokladů ve zhruba stejném
období (30.-40. léta 14. století) a že oba vykazují nepřehlédnutelné vzájemné podobnosti, lze
interpretovat různým způsobem, k získání určitější představy bude potřeba podrobnějšího srovnání. 
Způsob prezentace textu i přidružený textově kritický aparát a komentáře by měly vyjít vstříc co
nejširšímu okruhu disciplín, pro něž má daná památka relevanci. Zdokumentování rukopisné
podoby umožní adekvátní posouzení jazykových či paleografických specifik, nářeční charakteristiky
atd., literárněvědná interpretace, stejně jako historická bádání ocení paralelní zobrazení české
předlohy v podobě odpovídající soudobým edičním poznatkům (mj. právě odlišné strukturování
textu přináší značné problémy při využívání dosavadní edice z roku 1878, tj. zejména nutnost
dvojího číslování kapitol a veršů při citování paralel).
Při zpracovávání textu edice bude zároveň vytvořena i elektronická verze nabízející možnost
komfortnější práce s rozsáhlým materiálem a usnadňující vyhledávání, statistické přehledy,
synchronizaci s faksimilii aj. 
Zahraniční germanistice i historické vědě je možné přiblížit toto pole bádání souběžným
překladem staročeského textu do němčiny ke snadnějšímu uchopení rozdílů mezi rýmovaným
převodem a jeho předlohou; stejně tak v opačném směru poukáží na obsahová specifika německé
verze překlady příslušných míst do češtiny (souvislý převod celého díla se jeví málo smysluplný,
neboť se velmi často jedná o obsahově věrný překlad – případně s formálně motivovanými
dodatky; výrazné významové odlišnosti lze naproti tomu konstatovat v několika konkrétních
tematických okruzích a na příslušných místech v textu, kde jsou zmiňovány). 
V relevantních případech budou vedle znění rekonstruovaného archetypu či vůdčího rukopisu
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uvedena i různočtení, pokud zachycují variantu odpovídající spíše formulaci překladu. Podobně je v
nemálo případech třeba zohlednit znění latinského překladu, který ve vztahu k německému
rýmovanému překladu nezřídka vykazuje paralely nedoložené žádným z dochovaných českých
rukopisů. 
Také aparát edice by měl být bez problémů přístupný zahraniční vědecké obci; textově kritické
poznámky lze formalizovat a vyjádřit mezinárodně ustálenou terminologií.
Komentář bude paralelně v češtině a němčině, tj. v běžných jazycích disciplín na daném textu
bezprostředně zainteresovaných, navíc bude připojeno shrnutí celé problematiky v angličtině. V
některých ohledech se tento bude moci opírat o výsledky prezentované v disertační práci, vzhledem
ke své povaze a rozsahu bude ovšem mnohem sevřenější a zaměřený více synteticky. Zároveň
bude nezbytné rozšířit záběr o další relevantní aspekty v lingvisticky orientované disertaci pominuté
nebo zařazené okrajově. Přejít přirozeně nelze rovinu literární ani kodikologický a paleografický
popis rukopisu; dále se jedná zejména o historickou interpretaci kronikářského díla v širším smyslu,
zvláště pak těch oblastí, v nichž jsou patrné nejvýraznější odlišnosti od originální verze. Sem je
nutno zahrnout i širší kontext kulturně a společenskohistorický jakož i hypotetické okolnosti vzniku
díla a jeho předpokládané funkce aj. Nezanedbatelným obohacením budou i poznatky umožněné
zohledněním teprve nyní objeveného zlomku latinského překladu.
Vedle zmiňovaných hlavních výstupů budou dílčí výsledky výzkumu publikovány v průběhu řešení
formou příspěvků v odborných časopisech. 
Časový plán řešení
1. rok 
dovybavení přístrojového zázemí (výpočetní technika a příslušný software a materiál)
digitalizace zdrojového rukopisu a zpracování získaných obrazových dat pro další použití
vydání upravené disertační práce zabývající se detailním rozborem vybraných aspektů kroniky
zakoupení dostupné potřebné literatury potřebné pro první fázi práce 
rešerše zbývající literatury v knihovnách a konzultace s domácími i zahraničními odborníky
(služební cesty Praha, Vídeň, Řezno) 
začátek kolacionování textu (rukopisná podoba, dosavadní edice, návrhy emendací v sekundární
literatuře)
2. rok 
dokončení základní elektronické podoby pramenného textu 
srovnání s variantami českého originálu a dochovaných pasáží latinského překladu textu a
vyhodnocení zjištěných vztahů a paralel
statistická analýza textu (vytvoření konkordance, frekvenčních seznamů aj.)
příprava podkladů pro elektronickou verzi edice, přizpůsobení textového a obrazového materiálu a
uživatelského rozhraní
rešerše v knihovnách a nákup literatury pro aktuální fáze práce
začátek práce na překladech editovaných textů
3. rok
dokončení překladu staročeského textu do němčiny a diferenčního překladu německého textu do
češtiny včetně okomentování příslušných pasáží
závěrečné rešerše v knihovnách, konzultace a nákup literatury pro aktuální fáze práce 
zkompletování kritického aparátu a komentáře a provedení definitivní redakční korektury
dokončení elektronické verze edice s komentářem na optickém médiu či ve virtuálním
(internetovém) prostředí
vydání tištěné verze edice s komentářem
Podmínky pro řešení grantového projektu 
Personální podmínky – složení řešitelského týmu
Stálými členy řešitelského kolektivu budou navrhovatel V. Brom, odborný asistent na
Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU, absolvent magisterského studia
oboru historie-němčina (2000) a doktorského studia programu Filologie, oboru Německý
jazyk (2004) a V. Scheirichová, asistentka na Ústavu českého jazyka FF MU, absolventka
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magisterského studia oboru historie-český jazyk a literatura (2000), externí doktorandka
v programu Filologie, oboru Český jazyk (předpokládané završení studia 2005).
Specializacemi obou stálých členů týmu jsou pokryty hlavní disciplíny relevantní pro
řešení projektového záměru, totiž diachronní lingvistika germanistického a
bohemistického zaměření a historie, zejména medievistika. 
Těžištěm odborného zájmu V. Broma je diachronní jazykověda, zvláště německá filologie
se zaměřením na středověké památky české provenience (diplomová práce na oboru
historie byla věnována historické analýze německého rýmovaného překladu Dalimilovy
kroniky; disertace pak jazykové stránce památky). Na pracovišti se mimo jiné podílí na
výuce historického vývoje němčiny a volitelných seminářů k historické sémantice,
etymologii aj. 
Také V. Scheirichová se zabývá historickou lingvistikou, zvláště stylem češtiny období
středověku a doby střední; její disertační práce se zabývá formulářem a stylem českých
administrativních textů a právní terminologií konce 14. a první poloviny 15. století. Na
Ústavu českého jazyka se mj. podílí na výuce předmětů Historická mluvnice češtiny,
Historická slovotvorba a syntax, Stará čeština pro studenty archívnictví a pomocných věd
historických. 
Spolupráce se specialisty z dalších oborů bude v mnoha případech nezbytností, brněnská
filozofická fakulta s výraznou tradicí diachronní lingvistiky i historických věd
reprezentovaných mnoha vynikajícími odborníky k tomu skýtá ideální východisko;
nicméně spíše než trvalou kooperaci po celou dobu lze očekávat konkrétní řešení
aktuálních problémů v závislosti na probíhající pracovní etapě (pomocné vědy historické,
paleografie, latinská medievistika, podpora v oblasti informačních technologií při
přípravě elektronické verze, redakční jazykové korektury apod.). Z tohoto důvodu se jeví
pružnější a efektivnější oslovovat příslušné externí spolupracovníky až v souvislosti se
zmíněnými konkrétními úkoly.
Pro pomocné rešeršní aj. práce budou angažováni rovněž dva další pracovníci (jeden
doktorand a jeden další spolupracovník, oba s nižší pracovní kapacitou).
Organizační zajištění projektu 
Fakulta zajistí řešitelům příslušné pracovní podmínky. Každý ze členů týmu se bude vzhledem ke
specializaci své a svého pracoviště zabývat příslušnými stránkami zkoumané tematiky
(problematika germanistického, resp. bohemistického rázu), společně pak, případně ve spolupráci s
přizvanými externími specialisty, budou řešeny ostatní otázky (sféra historie, pomocných věd
historických aj.) včetně závěrečných příprav tiskové předlohy edice.
Přístrojové vybavení řešitelských pracovišť a technického zázemí pro řešení projektu:
Fakulta poskytne k řešení projektu veškeré potřebné institucionální zázemí; vzhledem k charakteru
práce vyžadující rozsáhlé využití výpočetní techniky včetně hardwarově poměrně náročných aplikací
při práci s digitální podobou faksimilií, statistické analýze a přípravě tiskových předloh publikací
bude třeba doplnit vybavení v této oblasti. Konkrétně se jedná o osobní počítač s příslušenstvím k
všestrannému využití a notebook pro rešerše v knihovnách či archívech a méně náročnou editaci.
Co do programového vybavení se kromě nezbytného operačního systému a základních
kancelářských aplikací počítá s pořízením softwaru pro textovou analýzu a vytváření konkordancí
apod. 
Specializovaný úkol jakým je zejména digitalizace zdrojového rukopisu bude vzhledem k
technickým možnostem i běžným zvyklostem na objednávku proveden v příslušné instituci (Archiv
Pražského hradu).
Vedle tohoto bodu tvoří nejvýznamnější položku nákladů prostředky na nákup odborné literatury (z
velké části zahraniční) nezbytné k úspěšnému zvládnutí projektu na teoretické a koncepční úrovni.
Další výraznou položku tvoří publikační náklady; tyto byly zařazeny vzhledem k tomu, že se počítá i
s provedením redakčních prací v bezprostředním rámci projektu a sice až po vytvořením přímé
předlohy pro tiskárnu. Vydání tak bude integrálním završením práce, navíc se tento postup jeví
podstatně efektivnější a rychlejší.
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Justification of the proposal

The Topic
The so called German Chronicle from Bohemia – the rhymed German translation of the Old Czech
chronicle of so called Dalimil from the beginning of the 14th century – is one of the most
remarkable German texts originating in Bohemia in the 14th century. Unlike the Czech original
being always discussed and studied by the scholars as one of the most important work of the early
Czech literature, the German version was rather ignored and considered marginal and unimportant.
The objective of the presented project is the edition and commentary of this source in the context
of the relevant versions, taking into account the corresponding fields of language, literature and
history.
The proposed edition should take into account the specificities of various disciplines concerned in
context of the Czech as well as the international scholarship. E.G. critical apparatus will be
formalized according to the common international terminology; furthermore the parallel German
translation of the Old Czech text and the differential translation of topically distinct German
passages into Czech as well as the bilingual Czech-German commentary with the English abstract
are to be mentioned. 
The electronic version of the edition will improve the usability significantly, enabling the fulltext
search, providing statistical overviews, parallel displaying of the digitized facsimile etc.
The present state of the topic in the academic discourse
The only known source manuscript of the text is the codex G 45 in the Archive of the Prague Castle
(formerly the Library of the Prague Metropolitan Capitula) entitled "Historia ducum et regum
Bohemiae germ. rhytmis" and dating to 1389 (cf. Kelle, 1868; Tomsa, 1915; Podlaha, 1922)..
This text has been known to the scholars approximately since the end of the 18th century, namely
since the short notice of Dobrovský (1792; ed. 1955). After that the historiographical overview of
Palacký (1830) is to be pointed out. An important event was the first edition of V. Hanka (1859),
which was however rather unreliable in more aspects. 
Far better one was procured by J. Jireček for the series Fontes Rerum Bohemicarum III (1878, 2nd
ed. 1882); the rhymed translation appears collateral by the original Czech chronicle. This last
edition is generally useful for understanding the topic, however, some other aspects, namely the
language peculiarities are treated rather inconsequently and distorted making its usability for the
linguistic (e.g. dialectal) analysis rather disputable. Also, the manuscript corruptions were emended
only partially, noting the preliminary character of the publication, which should only initiate the
later research (one of the immediate reviews emphasizes the persisting need for the new edition
accordingly).
At the end of the 19th and the beginning of the 20th century the greatest attention of the
scholarship is to be noted regarding the present topic. The most articles issued in that time but also
later are treating very special aspects, such as the relationship to the Czech chronicle and its
variants, to the younger German Translation, the proposed identity of the author etc. (Loserth,
1876, 1878; Jireček, 1877, 1878/1882; Toischer, 1879, 1885; later Jeřábek, 1902; Tomsa, 1915;
Hroch, 1914).
In the following decades this theme was discussed only sporadically (Hebert, 1952; Bartoš; 1959),
also the new edition being planned alongside the Czech one (Daňhelka – Hádek – Havránek –
Kvítková 1988, Bláhová, 1995) wasn't fulfilled (cf. Uhlířová, 1989). The language of the source
manuscript was analyzed by Z. Masařík (1991); other articles are treating some specific problems
e.g. the translator's identity (Hilsch, 1991), the national, social and political aspects in the contexts
of the German translation (Uhlíř 1988) or the place of the text in the Bohemian German literature
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of this epoch (Bok, 1994, 1999). 
The principal investigator was dealing with the historical interpretation of the given source in his
diploma thesis (2000) and with the linguistic aspects in his dissertation thesis (2004), while also
drawing upon this work in his research of historic-semantic specifities of Middle High German in
Bohemia  (Doctoral Study project – Ministry of Education, Youth and Sports FRVŠ G5 – 2003,
published 2004). The partial results were also presented at the international symposia of German
Studies and published in the research periodicals.
The topic, the approaches and results of the proposed project
Delimitation of the problem and the appropriate methodology
The approach and the main result of the project is the comprehensive analysis and the edition of
the rhymed German translation of the Old Czech Dalimil Chronicle in the context of the respective
versions, taking into account the relevant fields of language, literature and history research.
Among the edition the dissertation thesis of the proposer in German philology (2004) will be
published dealing with some specific linguistic items while reflecting also the secondary
literature regarding other respective themes. E.g. the phoneme and grapheme system and its
dialectal peculiarities are discussed, furthermore the form and translation strategy, semantic aspect
of the vocabulary as well as some textological and generally historical questions concerning the
origin of the work and the hypothetical person of the anonymous translator.
The edition of the translation should respect the only known source manuscript to the maximum
possible extent, in special cases requiring emendations there are some proposals to be reflected.
Compared to the last edition by J. Jireček for FRB III (1878) many singular items are to be treated
more accurately, the various levels of the texts should be described consequently and finally the
later research must be taken into account (regarding the German text, but also the Czech original;
e.g. the more contemporary concepts of the text development presented in the new edition of
complete Czech source materials – Staročeská kronika tak řečeného Dalimila I., II., 1988). Last but
not least the very latest great fund is to be reflected properly, namely the fragment of the Latin
Translation bought in March 2005 for the Czech National Library; it seems according to the
preliminary explorations, that it could be of an immense importance for the rhymed German
version. The fact, both translations originating in nearly the same time (30th-40th 14th century)
and displaying considerable parallels could be interpreted in several ways, for clearer evidence the
far more detailed comparison will be necessary.
The presentation of the text as well as the apparatus and comments should respect the specific
needs of the particular disciplines involved. The exact documentation of the source manuscript will
make the reliable linguistic and paleographic analysis possible, the literature and the historical
sciences will take advantage of the collateral presentation of the Czech and German texts in the
up-to-date form and quoting standards (the incompatible chapter structure and verse numbering
are currently causing substantial problems).
Among with the printed form also the electronic version will be made available, offering more
comfortable capabilities of analyzing the large material, such as full-text searches, statistics,
synchronization with the digitized facsimiles etc. 
The foreign scholars may appreciate the parallel translation of the Old Czech text into German
enabling easier comprehension of the differences between the two versions. The other direction will
be covered by the differential translation of specific passages into Czech. The full translation
doesn't seem to make much sense here, as the old German text doesn't differ from the original in
the far most cases (omitting the peculiarities determined by the form); those themes and places
being regularly distinct could be pointed out in the appropriate commentary.
It's also necessary to consider the manuscript varieties beyond the reconstructed archetype or the
leading manuscript, as the German text sometimes coincides with these variants as well as with
the Latin fragment showing sometimes parallels absent in the whole Czech tradition. 
The critical apparatus will also deal with the potential use by the foreign scholarship being
formalized according to the common international terminology. 
The commentary will be parallel in Czech and German (the common languages of the interested
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disciplines) with the English abstract provided. In some aspects it can be based on the results
presented in the dissertation thesis, but due to its nature and its limited extent this will be done in
much more synthetical and concise a way. On the other hand it's necessary to comprehend yet
other fields, which were rather omitted in the linguistic oriented dissertation. It would be e.g. the
literary aspects, the paleographical description and naturally the historical interpretation of the
chronicle, namely those of its facets displaying the most significant specificities. Also the wider
social and cultural background, the hypothetical circumstances of the origin and the intended
functions are to be discussed. Also in this sphere the Latin text could provide important
information.
Besides these main results the partial publications will be presented in the academic journals
during the work.
Schedule – The roadmap of the edition
1st year
purchase of the technical equipment (the hardware and software, the appropriate material)
digitization of the source manuscript and editing the image data for further use
publication of the dissertation thesis providing an in-depth analysis of some selected aspects of the
chronicle
purchase of the secondary literature required for the initial phase of the work
study and excerption in the libraries and the consultations with the competent experts (travels to
Prague, Vienna, Regensburg)
beginning of the collation (manuscript, former editions, proposals of  emendations etc.)
2nd year
completion of the base electronic form of the text
comparison of the variants (Czech and Latin); interpreting and interrelating the results
statistical text analysis (concordance, frequencies etc.)
the electronic version; editing the textual and graphical material; preparing the user interface
study in the libraries and purchase of the secondary literature required for the actual phase of the
work
beginning of the translation
3rd year
completion of the parallel translation of the Old Czech text into German and the differential
translation of specific passages into Czech; the respective commentary
final study and excerption in the libraries, purchasing literature and the consultations 
completing the critical apparatus and the commentary, final redaction, corrections
completion of the electronic version with the commentary (optical medium or virtual environment)
publication of the printed edition
The conditions for working on the project
The personnel – the members of the team
The permanent members of the team will be the proposer Vlastimil Brom, the lecturer at the
Department of German Scandinavian and Dutch Studies (Faculty of Arts, Masaryk University Brno),
graduated in the Master Study History – German Language and Literature – (2000) and in the
doctoral program Philology, specialization German language (2004) and Veronika Scheirichová, the
assistant lecturer at the Department of Czech Language (Faculty of Arts, Masaryk University Brno),
graduated in the Master Study History – Czech language and Literature (2000) and the student of
Philology, specialization Czech language (proposed finishing 2005)
By the specializations of the above mentioned members the main scholar fields of the project are
covered, namely the diachronic linguistics (German and Czech) and History, especially the
medievalistics.
V. Brom's main point of interest is the German linguistics and philology, especially concerning the
sources originating in Bohemian lands (Diploma thesis in History: the historical interpretation of the
rhymed German Translation of Dalimil-Chronicle; the dissertation thesis: the language analysis of
this text). On the Department he teaches the historical development of German, courses of
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Etymology and Historical Semantics etc.
V. Scheirichová is also involved in historical linguistics, especially in the style (the prepared
dissertation thesis: formula and style of the Czech administration texts in the 14th – 15th century).
She teaches the Historical Grammar of Czech, Historical Word Formation and Syntax, Old Czech for
the Students of Archive Science and Auxiliary Historical Sciences etc.
The cooperation with other specialists in the corresponding fields will be necessary, the Faculty of
Arts in Brno with its well developed tradition of the diachronic linguistics and historical sciences
represented by many scholars provides an ideal base; nevertheless more likely than the constant
full-time cooperation working on actual topics could be expected depending on the running phase
of the work (e.g. Auxiliary Historical Sciences, Paleography, Latin Medievalistics, IT-support while
preparing the electronic edition, redaction corrections, proof-reading etc.). This is also why it
seems more flexible and effective to cooperate with the external experts on this basis.
For auxiliary research tasks two other collaborators will be engaged (one graduate student and one
other collaborator, both with lower working capacity).
Organization background of the project
The faculty will guarantee the appropriate conditions for working on this project. Each of them
should deal with the spheres corresponding with the specialization (German and Czech Studies
respectively), the other fields will be discussed and treated collectively – prospectively in
collaboration with external specialists (History, the final preparing of the printed edition etc.).
The technical equipment of the workplaces and technical background of the project
The faculty shall provide the institutional background for the project. However, due to the character
of the approach that requires an extensive use of information technologies, including the complex
tasks requiring relatively more computational resources (editing of the digital facsimiles, text
statistics, preparing the camera-ready outputs), this will require a purchase of the necessary
equipment. In particular this means a desktop computer for general use and a notebook for the
effective excerption of non-lendable materials and sources in the libraries and archives as well as
for the less complex editation. Besides the the necessary operation system and the common
desktop applications also a special software for text analysis, concordancing etc. will have to be
purchased. 
Such a special task as the digitization of the source manuscript will be ordered by the competent
institution (Archive of the Prague Castle), according to the available equipment and the common
practice.
Apart from this, the most important item is special secondary literature, which mainly could be
obtained abroad only, which is however necessary for the successful implementation of the project
on both the conceptual and theoretical basis.
The great deal of expenses represent the publication costs, which were included to achieve the
possibly effective and quick publication, while procuring the redaction tasks by the project
collaborators providing the camera-ready version for printing.
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Brně, 2005. 129 s. ISBN 80-210-3696-6.

Brom, Vlastimil: Der sog. "Abriss" und sein Verhältnis zur deutschen

Reimübersetzung der Dalimil-Chronik. Brünner Beiträge zur Germanistik und

Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity, Brno :

Masarykova univerzita, R 10. S. 139-152. ISSN 1211-4979. 2005. (v tisku)

Brom, Vlastimil: Zu einigen historisch- semantischen Spezifika des

Spätmittelhochdeutschen in den böhmischen Ländern - Am Beispiel der

gereimten deutschen Übersetzung der Alttschechischen Reimchronik des

sogenannten Dalimil. In: BBGN 9 - SPFFBU R9 . Brno 2004, MU. S. 199-235.

Brom, Vlastimil: Zur gereimten deutschen Übersetzung der alttschechischen

Reimchronik des sogenannten Dalimil. In: Deutsche Literatur des Mittelalters in

und über Böhmen II. Hrsg. v.Václav Bok & Hans-Joachim Behr. (Schriften zur

Mediävistik, Bd. 2). Hamburg, 2004.

Brom, Vlastimil: Heinrich von Morungen und alttschechische Liebeslyrik.

Versuch einer kontrastiven Analyse des motivischen Repertoires. Brünner

Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Brno : Masarykova univerzita. S.

93-112. ISSN 1211-4979. 2001.
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Scheirichová, Veronika. Slova a dějiny 2004. Naše řeč, Praha : Ústav pro jazyk

český AV ČR/Academia, 88, 1, od s. 44-47, 4 s. ISSN 0027-8203. 2005.

Scheirichová, Veronika. K počátkům formuláře českých listin. In Vztah langue a

parole v perspektivě "interaktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. od s. 102-105, 4 s. ISBN

80-244-0838-4.

Scheirichová, Veronika. Deverbální adjektiva na -ící/-úcí ve staročeských

listinách. In Karlík, P. - Pleskalová, J., ed. Život s morfémy : sborník studií na

počest Zdenky Rusínové. Brno : Masarykova univerzita, 2004. od s. 133-142,

10 s. ISBN 80-210-3373-8.

Scheirichová, Veronika. Pavel Kosek, Spojovací prostředky v češtině období

baroka. (Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, č. 147). Ostrava,

Ostravská univerzita 2003, 180 s. ISBN: 80-7042-630-6. Listy filologické,

Praha : ÚKS AV ČR, 127/2004, 1-2, od s. 180-182, 3 s. ISSN 0024-4457.

2004.

Scheirichová, Veronika. Označení osob ve vztahu k trestnímu právu ve

staročeských listinách. In Setkání bohemistů Cikháj 2003. Brno, 2003. od s.

22-27, 6 s.

Scheirichová, Veronika. Styl nejstarších českých listin. Časopis Matice

moravské, Brno : Matice moravská, 119s. 355-367. ISSN 0323-052x. 2000.

Scheirichová, Veronika. Jazyk listin na Moravě v letech 1381-1410. Vlastivědný

věstník moravský, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 51s.

276-284. ISSN 0323-2581. 1999.
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Návrhy projektů a projekty související s předloženým
návrhem

1. Současně s předloženým návrhem projektu je nebo bude v letošním roce podána u jiného
poskytovatele žádost o podporu projektu, který je buď shodný, nebo se s předkládaným
návrhem výrazně tematicky překrývá, takže v případě podpory obou projektů by došlo 
k duplicitnímu financování:

Název projektu

 

Jméno pracovníka, který zpracoval

návrh překrývajícího se projektu Uchazeč

Doba řešení

projektu

Poskytovatel, u kterého je (bude)

podána žádost o podporu

  od 

do 

 

Název projektu

 

Jméno pracovníka, který zpracoval

návrh překrývajícího se projektu Uchazeč

Doba řešení

projektu

Poskytovatel, u kterého je (bude)

podána žádost o podporu

  od 

do 

 

2. Probíhající projekty na jejichž řešení se předkladatelé návrhu podílejí a které řeší obdobnou
problematiku (předpokládá se, že část výsledků bude shodných).

Název projektu

 

Jméno pracovníka, který zpracoval

návrh překrývajícího se projektu Uchazeč

Doba řešení

projektu

Poskytovatel, u kterého je (bude)

podána žádost o podporu

  od 

do 

 

Název projektu

 

Jméno pracovníka, který zpracoval

návrh překrývajícího se projektu Uchazeč

Doba řešení

projektu

Poskytovatel, u kterého je (bude)

podána žádost o podporu

  od 

do 
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Návrh finančního zabezpečení

Navrhovatel (I): Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.

Název instituce: Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta

Návrh finančního zabezpečení
Plánované čerpání finančních prostředků podle položek je podrobně po letech rozepsáno
v přehledech následujících níže. Koncepční zdůvodnění jednotlivých výdajů je zevrubněji
podáno v nástinu předpokládaného metodického postupu v příslušné sekci.
V kapitole mzdových nákladů se počítá s poskytnutím příslušných částí tarifního platu
navrhovateli projektu (V.Brom) a dvěma dalším spolupracovníkům (doktorand, jiný
pracovník), kteří budou s nižším úvazkem přijati na rešeršní, redakční a korektorské
práce; u V. Scheirichové (tvůrčí pracovník) se předpokládá hrazení příslušné části
tarifního platu fakultou. Součástí návrhu jsou i pohyblivé složky platu pro zúčastněné
pracovníky; položky v sekci ostatních osobních nákladů jsou vyhrazeny pro odměny
příležitostně angažovaným externím specialistům.
Vzhledem k charakteru projektu a zvoleným výstupům tvoří zásadní část výloh publikační náklady;
tyto jsou čerpány v prvním roce (vydání disertace) a poté v závěrečném třetím roce (vydání vlastní
edice s komentářem). V kapitole služeb je rovněž zařazena velmi důležitá digitalizace pramenného
rukopisu, z něhož má vycházet valná část vlastní analýzy památky.
Relativně vysoké jsou rovněž náklady na pořízení odborné literatury, která je projekt tohoto typu
nezbytná a v daném tematickém okruhu bohužel zpravidla v ČR nedostupná. Tyto výdaje jsou z
praktických důvodů rozděleny do všech tří let trvání projektu, i když je pochopitelně největší část
vyčleněna na jeho začátek. Konkrétně se jedná o širší spektrum publikací zahrnující jak úzce
specializované monografie zaměřené na paleografii či ediční postupy, přes syntetická díla
lingvistického, literárněvědného či historického záběru až po tituly lexikografické aj.
Předpokládané mnohostranné využití výpočetní techniky včetně poměrně náročných aplikací
vyžaduje pro efektivní práci výkonnější hardware než je aktuálně k dispozici na pracovišti
navrhovatele. Nicméně je volena spíše levnější kategorie nabízející již pro zvolený účel dostatečné
parametry. Konkrétně se jedná o osobní počítač s příslušenstvím umožňující všestranné využití a
dále o notebook pro rešerše v knihovnách či archívech a méně náročnou editaci. Technika je
přirozeně naplánována na začátek projektu, v dalších letech se s dalšími výdaji nepočítá (vzhledem
k záruce atp.).
Co do programového vybavení se kromě nezbytného operačního systému a základních
kancelářských aplikací počítá s pořízením softwaru pro textovou analýzu a vytváření konkordancí; v
druhém roce je plánováno pořízení sofistikované aplikace určené pro formátování a vysázení
kritické edice.
Důležité jsou rovněž domácí i zahraniční služební cesty, v jejichž rámci se počítá s možností
konzultací, dále se studiem v knihovnách (zejména Řezno a Vídeň) a konečně s nákupem
zmiňované sekundární literatury v České republice zpravidla nedostupné. 
Zbytek položek tvoří doplňkové režijní náklady, drobný materiál či kopírovací služby knihoven
resp.archívů, jejichž opodstatnění a faktické zdůvodnění je uvedeno v nástinu časového plánu
řešení a předpokládaného metodického postupu.
Přehled předpokládaných nákladů (v tisících Kč)
1. rok
Věcné náklady (GVN) 
Provozní náklady 
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drobný dlouhodobý hmotný majetek 
výpočetní technika – osobní počítač s příslušenstvím (28), notebook (25) – 53
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
programové vybavení – kancelářské balíky, konkordanční software na statistické zpracování textu –
10
materiál – 5
doplňkové (režijní) náklady – 10
povinné zákonné odvody – 51
jiné (odborná literatura) – 51
Služby – Publikační náklady na vydání disertace (65); Digitalizace rukopisu kroniky (48); ostatní
kopírovací a skenovací služby knihoven a archivů (5) – 118
Cestovní náklady – domácí (2), zahraniční (15) – 17
Věcné náklady celkem – 315
Mzdové náklady celkem – 124
Pohyblivá část mzdy – 20
Ostatní osobní náklady – 10
Celkové náklady (1. rok) – 469 
2. rok
Věcné náklady (GVN) 
Provozní náklady
drobný dlouhodobý hmotný majetek – 
drobný dlouhodobý nehmotný majetek (programové vybavení – program na přípravu a sazbu
kritických edicí) – 25
materiál – 5
doplňkové (režijní) náklady – 10
povinné zákonné odvody – 51
jiné (odborná literatura) – 48
Služby – kopírovací a skenovací služby knihoven a archivů – 10
Cestovní náklady – domácí (2), zahraniční (15) – 17
Věcné náklady celkem – 166
Mzdové náklady celkem – 124
Pohyblivá část mzdy – 20
Ostatní osobní náklady – 5
Celkové náklady – 315 (2. rok)
3. rok
Věcné náklady (GVN) 
Provozní náklady – 
drobný dlouhodobý hmotný majetek – 
drobný dlouhodobý nehmotný majetek–  
 materiál – 8
doplňkové (režijní) náklady – 10
povinné zákonné odvody – 51
jiné (odborná literatura) – 37
Služby – Publikační náklady na vydání edice s komentářem (95); kopírovací a skenovací služby
knihoven a archivů (14) – 109
Cestovní náklady domácí (2), zahraniční (15) – 17
Věcné náklady celkem – 232
Mzdové náklady celkem – 124
Pohyblivá část mzdy – 20
Ostatní osobní náklady – 10
Celkové náklady – 386 (3. rok)
Celkové náklady za celou dobu trvání projektu – 1170
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Financial Proposal

Principal investigator (I): Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.

Institution name: Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta

Financial Proposal
The proposed expenses and their structure according to the respective items in each year are
comprehended in the following summary. The conceptual and objective justification is to be found
in the corresponding chapter (Detailed project proposal – substantiation). 
The adequate parts of the basic salary are calculated within the scope of the salary costs for the
principal investigator (V. Brom) and two collaborators (one graduate student and one other
collaborator, both with the lower working capacity); for V. Scheirichová (the creative investigator)
the salary is provided by the faculty. The flexible components of the salary are also proposed for
the above mentioned collaborators; the section of the contractual payments covers the external
experts being involved in special tasks.
According to the character of the project and the outputs the mean part of the costs represents the
publication expenses; these are expected in the 1st year (the publication of the dissertation thesis)
and in the last 3rd year respectively (the publication of the edition and the commentary). In the
chapter "Services" the digitization of the source manuscript is also comprehended, the topical base
for the following phases of the work. 
The relatively high amount of money reserved for purchasing the secondary sources is to be
justified by the given topic, since the respective book items unfortunately aren't available in the
Czech Republic, having to be ordered or bought abroad. These costs are splitted into three years of
the project continuation, although for the 1st year the greater part is proposed. Quite a wide
spectrum of the topic must be covered, the specialized monographs (edition principles,
paleography etc.) as well as some general titles for linguistics, literary science or history,
furthermore the important lexicographic titles etc.
The expected extensive use of the information technologies including some tasks having need of
relatively more computational resources requires a more powerful hardware for effective work than
being currently present at the workplace. However the low-cost machines are planned offering the
sufficient power for the actual operations. Namely one desktop computer including the common
accessories for general use and a notebook enabling the effective work in the archives and libraries
and simpler editing are proposed. After the purchase in the first year now additional costs are
planned, taking the commercial warranty into account. 
The software equipment includes the necessary operation system and the common desktop
packages, in addition the special application for text analysis and concordancing will be purchased;
in the second year also the powerful software for preparing and typesetting the critical edition.
The travel expenses cover the official journeys for the purpose of consultations, studying in the
libraries or purchasing the books both in the Czech republic (Prague etc.) and abroad (Regensburg,
Vienna).
The remaining items comprehend the mandatory payments, the supplementary costs,
consumables, copy services in the libraries and archives etc., whose more detailed substantiation is
to be found in the investigation schedule and the methodological overview.
Summary of financial requirements (in thousands of Czech crowns - CZK) 
 Whole project 
1st year
(Equipments – 0)
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Operational and materials costs 
minor material items 
computer equipment – desktop PC and accessories (28), notebook (25) – 53
minor immaterial items
software – desktop office package, software for concordancing and text statistics etc. – 10
consumables – 5
supplementary (overhead) costs – 10
mandatory payments – 51
others (literature etc.) – 51
Services – Publication expenses – dissertation (65); Digitization of the source manuscript (48);
copy services in archives and libraries etc. (5) – 118
travel expenses – Czech Republic (2); abroad (15) – 17
Operational and materials costs - total – 315
Salaries and wages – 124
Flexible component of the salary – 20
Contractual payments – 10
Financial requirements – total – 469 (1st year)
2nd year
(Equipments – 0)
Operational and materials costs 
minor material items  – 
minor immaterial items
software – software for preparing and typesetting the critical edition – 25
consumables – 5
supplementary (overhead) costs – 10
mandatory payments – 51
others (literature etc.) – 48
Services – copy services in archives and libraries etc. – 10
travel expenses – Czech Republic (2); abroad (15) – 17
Operational and materials costs - total – 166
Salaries and wages  – 124
Flexible component of the salary – 20
Contractual payments – 5
Financial requirements – total – 315 (2nd year)
3rd year
(Equipments – 0)
Operational and materials costs 
minor material items  – 
minor immaterial items – 
consumables – 8
supplementary (overhead) costs – 10
mandatory payments  – 51
others (literature etc.) – 37
Services – Publication expenses – edition and commentary (95); copy services in archives and
libraries etc. (14) – 109
travel expenses – Czech Republic (2); abroad (15) – 17
Operational and materials costs - total – 232
Salaries and wages  – 124
Flexible component of the salary – 20
Contractual payments – 10
Financial requirements – total – 386 (3rd year)
Financial requirements – total (whole project) – 1170
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Grantová agentura Akademie věd ČR
List F2/I

Registrační číslo B901640605

 
Požadované finanční zabezpečení

na 1. rok řešení grantového projektu
(náklady se uvádějí v tis. Kč)

Uchazeč (I) - FF MU

1. investiční náklady (GIN)

jednotlivé investiční položky pořizovací cena
doba provozně

technické funkce
požadováno

 

 

 

 

celkem investiční náklady na 1. rok

2. věcné náklady (GVN)

provozní náklady požadováno

- drobný dlouhodobý hmotný majetek (předměty, přístroje a zařízení do 40 tis. Kč) 53

- drobný dlouhodobý nehmotný majetek (např. software do 60 tis. Kč) 10

- materiál 5

- doplňkové (režijní) náklady 10

- povinné zákonné odvody 51

- jiné: (specifikovat, např. speciální literatura)

odborná literatura 51

 

 

služby (na faktury) 118

cestovní náklady (včetně konferenčních poplatků a úhrady za pobyt pozvaných

pracovníků)
17

celkem věcné náklady na 1. rok 315
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3. mzdové náklady

 3.1. platy (mzdy) zaměstnanců přijatých výhradně na řešení projektu (TMZ)
příjmení tarifní roční plat požadováno

Brom 200 100

#01 120 12

#02 120 12

   

   

   

   

   

   

   

celkem mzdové náklady na platy na 1. rok 124

 3.2. pohyblivá část mzdy (PMZ)

celkem pohyblivá část mzdy na 1. rok 20

 3.3. ostatní osobní náklady (OON)
specifikace OON požadováno

odměny externím pracovníkům 10

 

 

 

 

celkem ostatní osobní náklady na 1. rok 10
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Grantová agentura Akademie věd ČR
List F3/I

Registrační číslo B901640605

 
Rozpis celkových předpokládaných nákladů na

řešení grantového projektu
(náklady se uvádějí v tis. Kč)

Uchazeč (I) - FF MU

1. Účelová podpora požadovaná od GA AV na řešení projektu rozepsaná na jednotlivé roky

řešení (shrnutí finančních požadavků zdůvodněných na Sheet F1)

Účelová podpora požadovaná od GA AV

Investiční

náklady GIN

Neinvestiční náklady Celkem GA

AVGVN TMZ PMZ OON

1. rok  315  124  20  10  469

2. rok - - - -  166  124  20  5  315

3. rok - - - -  232  124  20  10  386

4. rok - - - -

5. rok - - - -

celkem  0  713  372  60  25  1170

2. Celkové předpokládané náklady na celou dobu řešení projektu ze všech zdrojů financování

Zdroje finančních prostředků

Účelová podpora požadovaná od GA AV celkem

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok Celkem

 469  315  386  1170

Veřejné prostředky z ostatních zdrojů, nepatřící do státního rozpočtu

 0  0  0  0

Neveřejné prostředky z ostatních zdrojů (např. vlastní prostředky u soukromých subjektů)

 0  0  0  0

Celkové předpokládané uznané náklady na řešení projektu

 469  315  386  0  0  1170
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Grantová agentura Akademie věd ČR
List G/I

Vyjádření statutárního orgánu uchazeče

Uchazeč (I) (oficiální

název instituce)

Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta

Navrhovatel Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.

Název projektu

Rýmovaný německý překlad Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila v kontextu české, latinské a německé

textové tradice – jazykový, literární a historický rozbor; edice a komentář

Statutární orgán 

 • potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti, souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu vymezeném
zákonem 106/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

ANO NE

  

 • prokazuje způsobilost uchazeče k řešení navrhovaného projektu 

 a) čestným prohlášením (organizační složky státu, ostatní státní organizace včetně ústavů AV ČR):

 

 

b) dokladem o oprávnění k podnikání (uchazeči, kteří nejsou organizačními složkami státu nebo

ostatními státními organizacemi, přiloží kopii platného výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný

doklad o právní subjektivitě, fyzické osoby s IČ přiloží kopii živnostenského listu):

 

 • dokladem o oprávnění k činnosti podléhající zvláštním právním předpisům (např. zákon č. 246/1992 Sb.
na ochranu zvířat proti týrání, živnostenský zákon), jestliže tuto činnost řešení navrhovaného projektu
předpokládá: 

 

Uchazeč má povinnost písemně informovat GA AV o změnách, které nastaly v době od podání žádosti a které
se dotýkají jeho právní subjektivity či údajů požadovaných pro prokázání kvalifikace, a to do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. 

Komentář: Případné připomínky k věcné náplni návrhu projektu, k vazbě návrhu na odborné zaměření
pracoviště, k plánovaným pracovním kapacitám a složení řešitelského týmu, k předpokladům navrhovatele a
jeho týmu za současného vybavení pracoviště splnit cíle projektu ve stanoveném termínu, k výši a skladbě
požadovaných finančních prostředků lze uvézt ve zvláštní příloze. 

Statutární orgán uchazeče: PhDr. Jan Pavlík, děkan
 (jméno, včetně titulů a vědeckých hodností, funkce)

Datum: Podpis a razítko:
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Grantová agentura Akademie věd ČR

Čestné prohlášení / I

prokazující způsobilost uchazeče k řešení navrhovaného grantového projektu

Uchazeč (I) Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta

IČ 00216224

Jména osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena:

PhDr. Jan Pavlík

Prohlašuji, že uchazeč uvedený v záhlaví tohoto čestného prohlášení

 1. není v likvidaci,

 

2. nebyl vůči němu podán návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek, sám nepodal návrh

na povolení vyrovnání, ani proti němu nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro

nedostatek jeho majetku,

 

3. má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu územního

samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotní

pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení.

Dále prohlašuji, že žádná z výše uvedených osob nebo sám uchazeč, pokud jde o fyzickou

osobu

 

4. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem

podnikání uchazeče, je-li uchazeč podnikatelem, nebo pro trestný čin hospodářský nebo

trestný čin proti majetku,

 

5. nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů

upravujících výkon odborné činnosti (např. zákon č. 246/1992 Sb.), pokud tato činnost

souvisí s grantovým projektem, o jehož podporu uchazeč žádá.

Datum: 

Razítko uchazeče:

Podpis

statutárního

orgánu uchazeče:
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