
 

 

Oponentský posudek na bakalářskou práci předloženou k obhajobě na Ústavu informačních studií a 
knihovnictví FF UK, Praha 
 

Název bakalářské práce: Historické knižní fondy Národní knihovny v Praze a jejich správci v 
letech 1918-1938  

Autor bakalářské práce: Pavel Smolek 

Tématem bakalářské práce Pavla Smolky jsou historické knižní fondy uložené v Národní knihovně v 
období prvních dvaceti let po vzniku samostatného státu (1918-1938) a jejich správci, kteří v daném 
období v Klementinu působili. V první části práce nastínil autor historický vývoj klementinského 
knižního fondu od středověku až po sledované období, stručně charakterizoval knižní fond a knižní 
akvizice v období první republiky. Dále se autor věnoval osobním knihovnám, které se dnes ve větší či 
menší míře nalézají v klementinských fondech. Ve druhé části práce představil diplomant některé 
osobnosti pověřené správou a péčí o historický knižní fond v letech 1918-1938. Autor čerpal z 
dostupné sekundární literatury a zčásti též z archivních pramenů. Žánrově se posuzovaná práce blíže 
kompilaci.  

Předkládaná práce bohužel vykazuje řadu pochybení. Autor na mnoha místech přebírá celé pasáže ze 
sekundární literatury, a sice formou doslovné citace, na místo, aby informace vhodným způsobem 
parafrázoval. Dále z textu práce není zcela zřejmé, jaké otázky si autor při zpracování tématu kladl, 
která dílčí témata byla v literatuře dosud opomíjena, případně jaké prameny předchozí badatelé dosud 
nevyužili. V úvodu práce diplomant sice uvádí literaturu, z níž při zpracovávání práce vycházel, ovšem 
bez jakéhokoli kritického zhodnocení. I v případě kompilace však musí být zřejmé, na co chtěl autor 
nalézt odpověď. Podle mého názoru tudíž nelze předkládanou práci hodnotit jako tvůrčí kompilát.  

Nedostatky lze bohužel nalézt také po stránce obsahové. Navzdory vytyčenému cíli je historický vývoj 
klementinských knižních fondů v období první republiky shrnut na jedné straně, ačkoli předchozímu 
období věnoval autor několik stran. Stejně tak není zřejmé, proč v rámci kapitoly věnované 
rekonstruovaným osobním knihovnám uvádí též knihovny, které se k danému období neváží (například 
knihovna Václava Budovce z Budovic, Rožmberská knihovna, knihovna Johanna Mattahuse Wackera z 
Wackenfelsu). Naopak v případě správců fondů by bylo vhodné více rozvést jejich osobní přínos a 
vyzdvihnout i jejich jedinečné zásluhy v širším kontextu dějin knihoven a výzkumu v oblasti dějin 
knižní kultury. 

Po stylistické stránce se práce řadí k méně zdařilým. Autor užívá na některých místech nejasné či 
zavádějící formulace (s. 17: prvotisk je rané dílo vytištěné na knihtisku). Kromě překlepů a 
opakovaných chyb v interpunkci obsahuje práce ovšem také některé faktografické chyby (s. 12: po 
příchodu jezuitů v roce 1566, s. 16: Gutenbergův knihtisk začal být masivně využíván na přelomu roku 
1447/48).  

Navzdory uvedeným nedostatkům oceňuji autorovu volbu tématu i snahu využít informační potenciál 
archivního materiálu (výroční zprávy) i v rámci bakalářské práce, což nebývá u tohoto typu práce 
pravidlem. Za přínosné považuji rovněž doplnění textu o obrazovou přílohu přibližující přední 
osobnosti, které se zasloužily o rozkvět klementinských knižních sbírek po vzniku samostatné 
republiky. 

Bakalářskou práci Pavla Smolky doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou dobře 

V Praze dne 18. ledna 2019.      PhDr. Veronika Sladká 



 

 

 

 

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

8 bodů 

  

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů v textu, 
korektnost citování; hodnotí se využití cizojazyčných 
pramenů; ( v případě plagiátů je student vyřazen ze 
studia bez další obhajoby) 

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 body 

      

  CELKEM  53 bodů 

          
 
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)   

 
      

 

 


