
 
Oponentský posudek na práci Lenky Peroutkové 

Retrospektivní bibliografie v českých zemích v předmoderní době a v 19. století 

 

   Bakalářská práce Lenky Peroutkové se zaměřuje na počátky retrospektivních 

bibliografických soupisů v českých zemích s horní časovou hranicí na konci 19. století 

a s omezenou reflexí zahraničních bibliografických soupisů.  

   Hlavní pozornost věnovala autorka čtyřem osobnostem českého raného novověku, totiž 

jezuitům Václavu Šturmovi, Bohuslavu Balbínovi, Antonínu Koniáši a biskupu jednoty 

bratrské a českému polyhistorovi Janu Amosi Komenskému, přičemž se zaměřila na ty 

momenty v jejich činnosti, které je možno označit za bibliografickou práci. Za tematické 

těžiště práce lze označit rozbor Jungmannova bibliografického díla Historie literatury české 

v obou vydáních. Stručně se autorka vyjádřila také k zahraniční retrospektivní bibliografii. 

Přes zmíněné chronologické omezení rozebírá více než podrobně vznik a poslání českého 

Knihopisu, přestože byla tato česká retrospektivní bibliografie soustředěná na nejstarší období 

tištěné knihy založena až ve 20. století.  

   Za hlavní problém považuji velmi omezený výběr použité relevantní literatury a její 

formální a v důsledku i obsahovou zastaralost danou ideologicky ovlivněným výkladem dějin 

v případě prací Jiřího Kábrta (60. léta) a opět ideologicky ovlivněným výběrem zemí 

ilustrujících vývoj retrospektivní bibliografie v zahraničí. Autorka hovoří o „době temna“: 

„Největšího rozkvětu dosáhla bibliografie v 16. století, tento vzestup pokračoval až do tzv. 

doby temna.“ Toto „jiráskovské“ jednoznačně záporné hodnocení období po roce 1620, resp. 

1627 současná historiografie opustila. Rovněž není patrné, zdali o rozkvětu bibliografie 

16. století hovoří autorka v souvislosti s českými zeměmi (kde si nejsem podobného 

fenoménu v daném období vědom), nebo ho spojuje s humanistickým pátráním po ztracených 

dílech antických autorů v klášterních knihovnách, které se však omezovalo spíše na 

humanismus v zahraničí. Rovněž nelze souhlasit s tvrzením, „že počátky českého písemnictví, 

lze datovat do doby Velkomoravské říše (833-906)“. Nelogicky zní věta v úvodním odstavci 

kapitoly 3.2 se základní biografickou informací k osobě Jana Amose Komenského: „Žil 

v době vlády Habsburků.“ Habsburkové vládli českým zemím bezmála 400 let.       

   Za nevhodnou považuji rovněž výstavbu celé třetí kapitoly v podstatě pouze na dvou 

knihách Jiřího Kábrta. Podkapitoly 4.1 a 4.2 věnované Antonínu Koniášovi a jeho Klíči jsou 

obdobně profilovány článkem Mileny Cesnakové-Michalcové, z jejíž studie autorka v textu 



uvádí některé pro svou bakalářskou práci zcela irelevantní informace, např. že „likvidovány 

byly však pouze knihy, které se nacházely na českém území, ve výsledku tak bylo zničeno 

pouze malé množství slovenské písemné produkce“.  

   Poměrně dobře je zpracována 5. kapitola o Josefu Jungmannnovi a následující 6. kapitola 

o Knihopise, byť do této bakalářské práce chronologicky nepatří. 

   Ve srovnávacích příkladech zahraniční retrospektivní bibliografie přebírá autorka výběr 

zemí ze studie Františka Horáka z roku 1970, v níž se – vzhledem k nastupující normalizaci – 

Rusko zkrátka muselo objevit. Nejsem si však jist jeho reprezentativností pro účely této 

studie. Bezesporu zajímavější by byl např. vývoj retrospektivní bibliografie v Anglii. Naopak 

chybí alespoň stručné zmínky o dobře známých zahraničních bibliografiích z pera Jacquese 

Charlese Bruneta, Johanna Graesseho nebo Georga Wolfganga Panzera.   

   Práce je na mnoha místech stylisticky kostrbatá. Některé věty působí dojmem, že byly 

automaticky převzaty z použité literatury bez hlubšího porozumění. 

   I přes uvedené výtky doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou dobře. 

 

 

   V Praze dne 20. 1. 2019, 

Richard Šípek 

     

  

  



Hodnocení bc. 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)   

  
  

Diplomové práce 

 
  

  
  

Aspekt kv. práce 

Vysvětlení Možné hodnocení 

  

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Jedná se práci vystavěnou na 

nedostatečném množství relevantní 

literatury. Práce vykazuje některé 

nedostatky popsané v posudku. 

20 bodů 

  
přínos a novost 

práce 

Práce nepřináší významné nové téma či 

poznatky. 

7 bodů 

  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Autorka cituje korektně byť omezené 

množství relevantní literatury. 

15 bodů 

  
slohové zpracování Stylisticky nevyrovnaná práce. 

Srozumitelnost vět kolísá. 

5 bodů 

  
gramatika textu Práce neobsahuje významnější gramatické 

nebo pravopisné chyby. 

5 bodů 

      

  CELKEM  52 

 


