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   Výchozí základnou bakalářské práce Ivany Vodičkové byl výsledek excerpce přírůstkových 

knih Knihovny Národního muzea, která probíhala v letech 2012-2015. Během analýzy 

přírůstkových knih bylo identifikováno několik desítek větších či menších fragmentů 

soukromých či institucionálních knihoven, které představují ideální materiál pro řadu 

kazuistických prací svým rozsahem odpovídajících nárokům na bakalářskou práci. 

   Autorka zpracovala nevelký, přesto však svým původem zajímavý fragment knihovny, 

katolického kněze, muzikologa specializovaného na duchovní hudbu a redaktora katolického 

kancionálu prof. Dobroslava Orla (1870-1942). Orel od roku 1919, tedy bezprostředně po 

vzniku Československa, systematicky budoval základy slovenské muzikologie na 

Komenského univerzitě v Bratislavě. Po odštěpení Slovenska do Slovenského štátu roku 1938 

byl Orel nucen se vrátit a nově uspořádat svou knihovnu a písemnosti. S tím, jak zjistila 

autorka, souvisel také jeho dar 45 knih Knihovně Národního muzea.  

   Ivana Vodičková zpracovala celý fragment Orlovy knihovny de visu. Což při současném 

provizorním uložení knihovních fondů Národního muzea na několika od sebe vzdálených 

místech, včetně mimopražských depozitářů, byl časově náročný úkol. Neomezila se však na 

knihy z Orlovy pozůstalosti a na dostupnou sekundární literaturu, jíž je v současnosti 

pohříchu málo, ale podnikla rovněž extenzivní archivní průzkum v Archivu Národního 

muzea, zahrnující sbírkovou agendu za relevantní časové období, během něhož se jí podařilo 

nalézt několik dokumentů představujících cenné svědectví o osudech Orlových knih 

v průběhu jeho stěhování z Bratislavy zpět do Prahy. Současně kontaktovala Kateřinu 

Andršovou, která o Dobroslavu Orlovi v téže době psala disertaci, a proto od ní autorka mohla 

čerpat důležité informace.  

   Výsledkem pramenného průzkumu Ivany Vodičkové zahrnujícího jak sbírky Knihovny 

Národního muzea, tak fond Archivu Národního muzea, je materiálová studie představující ve 

stručnosti životní osudy Dobroslava Orla, na jejichž pozadí analyzuje obsahovou strukturu 

daru i identifikované provenienční záznamy v knihách.  

   Zásadní součástí práce, lze říci jejím těžištěm, je odborný popis všech 45 knih Orlova daru, 

který je záměrně řazen jako hlavní část bakalářské práce, nikoliv jako její příloha, protože 

zpřístupňuje nejen bibliografické záznamy jednotlivých edic, ale především exemplářová 



specifika jednotlivých svazků, zejména identifikované provenienční záznamy. Ty jsou jednak 

cenným příspěvkem k provenienčnímu průzkumu starších fondů Knihovny Národního muzea, 

jednak dokladují vývoj mladších knižních celků, jejichž součástí se staly, ať už formou daru, 

nebo nákupu. Současně však – jsou-li psány rukou Orlovou – svědčí o způsobu a systematice 

jeho práce s knihou. Nejedná se tedy o prostý bibliografický katalog, ale o zasvěcený popis 

konkrétních exemplářů.  

   Ivana Vodičková postupovala při průzkumu metodologicky správně, pečlivě a poctivě. 

Prokázala, že je schopna nejen analyzovat relevantní materiály, ale rovněž syntetizovat 

informace z fragmentu starší knihovny a souvisejících informací z pramenů archivní povahy. 

Píše čtivě, gramaticky správně a korektně cituje použité prameny a literaturu. Jedinou výtku, 

kterou k práci mám a k níž došlo pravděpodobně při závěrečných úpravách textu je 

rozkolísané formátování obsahu na začátku práce.  

   Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji bakalářskou práci Ivany Vodičkové 

k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně  

    

 

 

 V Praze 15. 8. 2019, 

 

       PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 

      

 

 

 

  



 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Metodologicky i věcně je práce zpracována 

velmi dobře. 

37 bodů 

přínos a novost práce Práce překračuje nároky kladené na 

bakalářské práce a její syntetizující obsah je 

na vysoké úrovni. 

20 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Autorka cituje korektně a v dostatečné míře. 15 bodů 

slohové zpracování Práce je po stylistické stránce na vysoké 

úrovni. 

15 bodů 

gramatika textu Nenarazil jsem na významnější gramatické 

prohřešky. 

5 bodů 

      

CELKEM   92 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) 

 


