PŘEDMLUVA

Předkládaná monograﬁe je částečně upravenou verzí disertační práce, obhájené na Filozoﬁcké fakultě Masarykovy univerzity v roce 2006 pod názvem
Styl nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. Za cenné připomínky a podněty k jednotlivým upřesněním a doplňkům patří dík
oběma oponentům, prof. PhDr. Libuši Spáčilové, Dr. (Univerzita Palackého,
Olomouc) a Mgr. Pavlu Koskovi, Ph.D. (FF MU Brno).
Publikace vychází v rámci činnosti Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) LC546, na vydání se
podílí rovněž Filozoﬁcká fakulta MU.
Dílčí aspekty problematiky vývoje formuláře staročeských listin byly na
základě materiálu publikace diskutovány v samostatných příspěvcích již v průběhu přípravy knihy. Jedná se o tyto studie:
Scheirichová, V.: K vývoji formuláře českých listin přelomu 14. a 15. století. In
Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno 2006, s. 99–103.
Bromová, V.: Staročeské závěti - textová analýza (v tisku). In Zborník z XVI.
kolokvia mladých jazykovedcov Častá-Papiernička. Bratislava 2006.
Bromová, V.: Staročeské kupní smlouvy. Sborník prací ﬁlozoﬁcké fakulty brněnské univerzity A 55. Brno 2007, s. 281–294.
Bromová, V.: Staročeské listy přímiřie. In Polách, V. P. (ed.): Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. Olomouc 2008, s. 34–44.
Ráda bych na tomto místě vyjádřila své poděkování všem, kteří se podíleli na vzniku předložené práce. Především patří můj dík školitelce, paní prof.
PhDr. Janě Pleskalové, CSc., za odborné vedení a cenné rady, jež mi poskytovala při psaní práce. Dále bych chtěla poděkovat všem konzultantům za jejich přátelskou pomoc a podporu při řešení jednotlivých problémů, konkrétně prof. PhDr. Dušanu Šlosarovi, CSc. (FF MU Brno), prof. PhDr. Jaroslavu
Mezníkovi, CSc. (FF MU Brno), prof. PhDr. Radoslavu Večerkovi, DrSc.
(FF MU Brno), prof. PhDr. Libuši Spáčilové, Dr. (Univerzita Palackého,
Olomouc), prof. PhDr. Petru Karlíkovi, CSc. (FF MU Brno), prof. Dr. Björnu
Hansenovi (Universität Regensburg), Mgr. Pavlu Koskovi, Ph.D. (FF MU
Brno), PhDr. Miladě Homolkové, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR Praha),
Mgr. Vlastimilu Bromovi, Ph.D. (FF MU Brno), a Mgr. Michaele Čornejové,
Ph.D. (FF MU Brno). Za pečlivou přípravu mnohdy náročné sazby předkládané publikace děkuji panu Danu Šlosarovi (Ediční centrum FF MU).
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Zůstávají-li přes laskavou pomoc výše jmenovaných někde rezervy či nedostatky, zodpovídám za ně výlučně já; nezbývá než doufat, že budou alespoň
vyváženy přínosy práce.
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