
Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Ivana Vodičková, Fragment knihovny Dobroslava Orla v Knihovně Národního muzea, bakalářská 

práce předložená k obhajobě na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha 2019. 

 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje rozboru knižního celku věnovaného v roce 1939 

významným českým muzikologem a knězem Dobroslavem Orlem (1870–1942) Knihovně 

Národního muzea (KNM). Celek byl identifikován na základě přírůstkové knihy KNM. 

Z věnovaných 45 svazků bylo ve fondu KNM dohledáno 43 svazků, jedná se o rukopisy a staré 

tisky pocházející z 18. a 19. století. Průzkum dochovaných svazků byl doplněn o archivní výzkum 

v Archivu Národního muzea, kde studentka nalezla především dobovou korespondenci 

o předání souboru do archivu, a archivu Českého muzea hudby, kam Orel ve stejném roce 

věnoval 215 svazků hudebnin. 

 O Orlově postoji k budování vlastní knihovny výmluvně svědčí věnování Anny Dočkalové 

(reprodukováno na s. 80), která mu podle něho věnovala jeho vlastní čtyři roky starou práci, 

protože ze svých děl nemá „nic, nic, nic“. Lze tedy jen souhlasit s autorkou, že Orlův vztah ke 

knihám byl povýtce pragmatický, že je chápal hlavně jako prameny pro svá vlastní díla (s. 81). 

 V pojednání o Orlově práci Hudební prvky svatováclavské (s. 16) není zmíněno, že vyšla 

jako II. díl, 3. svazek Svatováclavského sborníku (1937). Svědčí to kromě jiného o tom, že se tím 

katolický kněz Orel přihlásil ke směru bádání, který bylo orientovaný národně, nikoliv 

nábožensky, a navazoval na oslavy uspořádané československým státem (nikoliv na 

konkurenční církevní podnik). S Orlovou účastí se ostatně počítalo už od roku 1925. (Srov. 

BAŘINKA, Michal. Svatováclavský sborník. Geneze a proměny, diplomová práce obhájená na 

Historickém ústavu FF MU, Brno 2016, s. 22, k Orlově příspěvku do sborníku srov. také s. 125–

129.) 

 Ačkoliv text práce je napsán celkově čtivě a koncizně, občas se v něm objeví nepřesná 

nebo obtížně doložitelná tvrzení. Například: „Protektorátní doba, uprostřed níž profesor Orel 

zemřel, nepřála veřejným vzpomínkám na tohoto ušlechtilého a vzdělaného kněze.“ (s. 16): Zde 

je míněna zřejmě reflexe jeho díla v odborné literatuře, protože Orlovo tělo bylo po jeho úmrtí, 

jak autorka uvádí, veřejně vystaveno. Nebo: „[Orlův Český kancionál] významným způsobem 

povznesl lidovou zbožnost“ (s. 17): Toto tvrzení by bylo třeba lépe formulovat a podrobněji 

rozvést. 

 Strukturaci závěrečného seznamu literatury považuji za nevhodnou: nerozlišoval bych 

tituly podle toho, kde byly publikovány (monografie, články, slovníky apod.). ale spíše bych 

zvlášť vyčlenil např. Orlovy práce či případně i práce o něm.  Na jednom místě v práci je 

nesprávná citace zdroje (s. 12, pozn. 10). Zřejmě se jednalo o rozhovor studentky s Kateřinou 

Andršovou: pak by měla citace vypadat jinak a měla by také být uvedena v seznamu literatury. 

Pokud jde o přepisy oborové korespondence, myslím si, že ironicky míněné slovo „přátelům“ je 

v originálu v uvozovkách, které nebyly přepsány (s. 21). 

 Styl, kterým je práce napsána, je celkově velmi kultivovaný, pouze občas se vyskytují 

krátké odstavce, které příliš nezapadají do celkové koncepce, či obecné fráze („snažil se objasnit 

jejich [zpěvů] kulturní význam“, s. 12), archaismy („nechť je zmíněno“, s. 13; „životní touhou 

Orlovou bylo“, s. 14) nebo ne zcela vhodné výrazy („rekongnoskace [v Archivu Národního 

muzea]“, s. 8). 

 Jádro práce tvoří soupis dohledaných knih o rozsahu 27 NS, který je její integrální 

součástí. Na základě jeho vyhodnocení vznikla i autorita v systému Provenio 

(http://provenio.net/authorities/98737). Pokud jde o samotný soupis, rubrice „popis knihy“ 

http://provenio.net/authorities/98737


v katalogu jsou uvedeny někdy nepřesné či příliš všeobecné údaje (např. „církevní hodinky a 

modlitby“ jsou zařazeny jako „teologická příručka“, s. 46–47) a místy jsou zde i chyby v němčině. 

Za hlavní nedostatek práce považuji to, že necituje obecnou (ani českou) literaturu 

k provenienčním výzkumům a nezabývá se alespoň na základní úrovni podstatou a přínosem 

výzkumů proveniencí knižních celků. Naopak oceňuji zajímavou obrazovou přílohu, v níž jsou 

přetištěna faksimile dobových dokumentů. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

• Je rukopis KNM XVIII E 5 z roku 1806 „Slavíček rajský“ (správněji „Slaviček rájský“), viz 

č. 45, s. 78–79, opisem tisku z roku 1719 (Knihopis, č. 1247), jak nasvědčuje titul? 

 

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

známkou velmi dobře. 

 

V Praze dne 22. srpna 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.  

25 bodů  

přínos  hodnotí se přínos a novost práce pro informační vědu v ČR 15 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  
 

70 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)  

  


