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Přestože  se  moderní  knihověda  odklání  od  bibliografie  směrem  k  výzkumu dějin  knihy, 
představuje  ovládnutí  bibliografických  dovedností  nutný  základ  jejího  studia.  Bakalářská 
práce  Josefiny  Panenkové  zpracovává  bibliografickou  činnost  Václava  Hanky  –  prvního 
knihovníka Knihovny Národního muzea, jehož působení provázela nejedna kontroverze. 

Jako  základní  pramen  autorce  sloužily  publikované  Hankovy  soupisy  českých  prvotisků, 
jejichž horní hranici datace ovšem Hanka posunul až do roku 1526. Tyto soupisy byly jakožto 
základní zdroj pro vyhledávání našich nejstarších tisků nahrazeny až na počátku 20. století. 
Aby autorka  mohla  objektivně  zhodnotit  Hankovu odbornou činnost,  musela  se  seznámit 
s dobovými bibliografickými zdroji. Rovněž zapátrala po případných archivních materiálech a 
navštívila Památník  národního  písemnictví,  kde  jí  byly  poskytnuty  Hankovy  kartotéční 
kartičky se záznamy z prvního vydání Jungmannovy Historie literatury české. Dále provedla 
identifikaci Hankou zaznamenaných bibliografických položek v Knihopise a v nejnovějších 
bibliografických soupisech Petra Voita (Český knihtisk I, II). 

Již na počátku práce autorka konstatuje, že Hankovy záznamy se liší zejména co do rozsahu, a 
proto je ve své kritické analýze dělí  do skupin dle  jejich úplnosti  a  všímá si,  zda Hanka 
vyčerpal všechny zdroje, které měl k dispozici. Na konec řadí dvě přílohy ve formě tabulek: 
jednak Hankovu Bibliografii prvotiskův českých od 1468 až do 1526 léta vydanou roku 1853, 
jednak dnes známé tisky ze sledovaného období, které Hanka ve svých soupisech neevidoval. 

Text  práce  je  rozdělen  na  dvě  části:  výkladovou a  analytickou,  jež  jsou  úzce  provázány. 
Výsledkem je přehledná studie, z níž vyplývá, že Hanka důkladně zpracoval většinu tisků, ke 
kterým měl osobně přístup. Z bibliografií svých předchůdců (které důsledně necitoval) ovšem 
nepřebíral informace v úplném rozsahu a u řady tisků neuvedl žádný exemplář, což nepřispívá 
k hodnověrnosti  soupisů.  Autorka  se  snad  mohla  blíže  zaměřit  na  některé  zajímavé 
bibliografické  položky  (např.  na  Hankou  podporovaný  mylný  letopočet  vydání  Kroniky  
Trojánské, který byl vyvrácen až Emou Urbánkovou a poté Kamilem Boldanem), avšak to už 
by překročila rámec bakalářské práce. 

Studentka  pracovala  převážně  samostatně  a  zároveň  svůj  postup  pravidelně  konzultovala 
(osobně  i  e-mailem).  Prokázala,  že  se  naučila  pracovat  s příslušnými  historickými 
i moderními bibliografiemi prvotisků a starých tisků. Stanovila si metodologické zásady, jichž 
se  při  své  bibliografické  a  srovnávací  analýze  poctivě  držela.  Z provedené  analýzy  pak 
vyvodila logické závěry týkající se nejen popsaných Hankových bibliografií  prvotisků, ale 
i stylu  Hankovy  odborné  práce.  Text  napsala  poměrně  čtivě  a  až  na  drobné  výjimky 
gramaticky správně. Vzhledem k tématu práce vřele doporučuji publikaci zkrácené verze ve 
Sborníku Národního muzea (Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum). 



Z výše uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci Josefiny Panenkové k obhajobě a 
navrhuji hodnotit ji známkou v ý b o r n ě. 

V Praze dne 12.5.2020,

Mgr. Jana Tvrzníková

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

Metodologicky i věcně je 
práce zpracována velmi 
kvalitně. 

36 bodů 

přínos a novost práce Práce splňuje nároky 
kladené na bakalářské 
práce a přispívá k poznání  
historie české bibliografie.  

20 bodů 

citování, korektnost 
citování, využití inf. zdrojů 

Autorka cituje korektně a 
využívá dostačující 
množství zdrojů. 

16 bodů 

slohové zpracování Práce je po stylistické 
stránce na velmi dobré 
úrovni. 

13 bodů 

gramatika textu Nenarazila jsem na 
významnější gramatické 
prohřešky. 

5 bodů 

CELKEM 90 bodů 


