
Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Lenka Peroutková, Retrospektivní bibliografie v českých zemích v předmoderní době a 

v 19. století, bakalářská práce předložená k obhajobě na Ústavu informačních studií a 

knihovnictví FF UK, Praha 2019. 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá retrospektivními bibliografiemi v českých zemích od 

jejich počátků až do 19. století. Založení této práce je ryze kompilační. Po představení základních 

pojmů na základě stávající literatury představuje bibliografie, které v rámci svého díla vytvořili 

Václav Šturm, Jan Amos Komenský a Bohuslav Balbín. Samostatné kapitoly jsou pak věnovány 

dílu Antonína Koniáše a Josefa Jungmanna. Po představení konkordance Koniášových Klíčů, 

Indexu, Jungmanna a Knihopisu je zařazena část práce, ve které autorka srovnává záznamy 

z několika zahraničních bibliografií s Jungmannem. 

Po stránce metodické je zde kromě zmíněné kompilace patrná snaha o porovnávání 

bibliografických záznamů, byť téměř výhradně na základě starší literatury, a tam, kde se jedná 

o autorčin vlastní přínos, je její přístup zpochybnitelný, jak se o tom zmiňuji níže. 

Domnívám se, že pasáž o Knihopisu (s. 28–30) byla zařazena nadbytečně. Motivací zřejmě 

bylo porovnání se staršími bibliografiemi v rámci podkapitoly, ovšem Knihopis už se z časového 

záběru práce vymyká, a protože se jedná o standardní, dodnes užívanou bibliografii, nebylo 

třeba ji podrobně představovat. 

Za nejvíce problematickou považuji pasáž, která porovnává záznamy z různých bibliografií. 

Zde musím s politováním konstatovat, že autorka se ne vždy řídila mými i zcela konkrétními 

radami ohledně pojetí práce. Tak se stalo, že srovnávané záznamy pocházejí ze čtyřicátých let 

19. století, představují tedy spíše průběžnou nežli retrospektivní bibliografii. Navíc je jejich 

porovnání značně nenápadité a postrádá kontext. 

Celou práci, která je psána v jednoduchých větách a s minimálním přihlédnutím 

k historickému kontextu, provází určitá šablonovitost, která je zřejmě dána předlohami (jako 

partes pro toto uvádím „kladný vztah“ Bohuslava Balbína k české literatuře deklarovaný v Úvodu 

na s. 1 nebo „zcela opačný postoj“ Antonína Koniáše uváděný na s. 11), a to i přesto, že autorka 

kromě – v tomto případně značně zjednodušujícím a ideologizujícím – marxismem silně 

inspirované literatury ze šedesátých let 20. století využila i moderní odbornou literaturu, jak 

svědčí seznam literatury a citace v textu. Dále je třeba dodat, že některé údaje v práci jsou 

zavádějící (např.: „k počátkům českého písemnictví řadím období Velkomoravské říše a dobu 

husitskou“, s. 1). Zajímalo by mě také, o které skutečnosti autorka opírá své tvrzení, že 

„největšího rozkvětu dosáhla bibliografie v 16. století“ (s. 3). 

Způsob zpracování díla Josefa Jungmanna nepovažuji za příliš zdařilý. Odhlédnu-li od 

diskutabilního užití pojmu „národní obrození“, resp. zejména od tradičního rozlišování obranné 

a ofenzivní fáze, které je v dějinách literatury do jisté míry možné, ale nezohledňuje moderní 

literární a historické výzkumy, v kapitole o Jungmannovi jsou chyby v názvech latinských 

i českých děl a je napsaná především jako koláž parafrází z odborné literatury, které jsou 

spojeny jen volně. 

Z hlediska stylistiky text občas pokulhává, mechanicky přejímá poznatky ze starší literatury, 

jež představuje v jednoduchých větách s odkazem na autora, který „podotýká“ či „uvádí“. 

Některá slova jsou užita v nevhodných kontextech nebo nevhodných tvarech. 

Co je však autorce třeba přiznat, je usilovná píle a zaujetí, s nímž práci připravila. Domnívám 

se ovšem, že „nové poznatky“, které práce přinesla podle závěru, byly nové především pro 

samotnou autorku, nikoliv pro literárněhistorické či bibliografické bádání. 



 

Vzhledem k výše uvedenému bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji 

známkou dobře. 

 

V Praze dne 16. ledna 2019 

 

Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. 

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK 

 
 

Aspekt práce  Vysvětlení  Bodové hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu  

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky práce, 

splnění zadaného úkolu, využití výzkumných metod apod..  

20 bodů  

přínos  hodnotí se přínos a novost práce pro informační vědu v ČR 6 bodů  

citování, korektnost 

citování, využití inf. zdrojů  

hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů v textu, 

korektnost citování; hodnotí se využití cizojazyčných 

pramenů 

15  bodů  

slohové zpracování  hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný styl 

vyjadřování, rozsah práce 

10 bodů  

gramatika textu  hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, čárky ve 

větách apod. 

5 bodů  

       

CELKEM   56 bodů  

  

Hodnocení bc. a dipl. prací  

Bodový zisk za práci  Hodnocení  

0-50  bodů  Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě  

51-60 bodů  Dobře (3)  

61-80 bodů  Velmi dobře (2)  

81-100 bodů  Výborně (1)  

  


