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Předkládaná bakalářská práce se zabývá historickými knižními fondy dnešní Národní knihovny 

a jejich správci v období československé první republiky. Poměrně velká pozornost je věnována 

samotnému fondu, částečně na úkor pojednání o jeho správcích, k nimž je podle autora 

dostupných málo zdrojů. Po představení vývoje klementinského knižního fondu jak před rokem 

1918, tak ve sledovaném období, se autor zabývá jednotlivými sbírkami (rukopisů, starých 

tisků) a poté přechází k přehledu nových akvizic v době první republiky a na základě průvodců 

k fondu se věnuje i knihovnám osobností, které jsou v tomto fondu obsaženy, ač některé z nich 

byly rekonstruovány později než v období, které je předmětem bakalářské práce. 

Po stránce užitých metod se jedná o kompilaci z literatury (zejména starších článků o fondu a 

jeho součástech, resp. o jednotlivých osobnostech), které jsou doplněny o informace z výročních 

zpráv, případně (spíše ojediněle) z dalších materiálů uložených v Archivu Národní knihovny.  

Po stylistické stránce je text občas neobratný (např. v Úvodu) a je v něm možné najít 

i nesprávné větné vazby. Ve větách se občas vyskytují nadbytečné čárky, případně překlepy ve 

slovech, na některých místech jsou nesprávně užité vložené uvozovky a podobně. 

Domnívám se, že pasáž o správcích fondu mohla být rozpracována podrobněji než ve formě 

stručných medailonků – bylo možné se podrobněji zabývat dílem jednotlivých osobností. 

S politováním musím konstatovat, že autor ne vždy respektoval moje i zcela konkrétní 

připomínky k podobě svého textu. Na některých místech práce je možné najít „koláže z citátů“, 

přičemž údaje v nich obsažené by bylo bývalo lepší parafrázovat. Text také obsahuje chyby a 

nepřesná nebo nejasná vyjádření (namátkou: jezuité přišli do Prahy v roce 1556, s. 12; není 

možné hovořit o masivním šíření knihtisku od přelomu let 1447 a 1448, s. 16; „prvotisk je rané 

dílo vytištěné na knihtisku“, s. 17; Vřesovcova knihovna nebyla nalezena na staroměstské 

radnici, s. 23). 

 

Za hlavní přínos práce považuji využití výročních zpráv Národní knihovny – údaji z nich byly 

doplněny informace z citovaných článků. Také oceňuji zajímavou obrazovou přílohu zaměřenou 

na správce fondu. 

 

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 10 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 

7 bodů  

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

větách apod. 

3 bodů  

       

CELKEM   55 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)  

  


