
Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Josefina Panenková, Přínos Václava Hanky pro českou bibliografii, bakalářská práce předložená 

k obhajobě na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha 2020. 

 

Předkládaná práce se zabývá soupisem českých prvotisků muzejního knihovníka a slavisty 

Václava Hanky. Nejprve stručně hodnotí osobnost a odborné působení autora soupisu, poté 

následuje vlastní jádro práce, tedy analýza a vyhodnocení této bibliografie. Po seznamu pramenů 

a literatury následují přílohy s komentářem k Hankovým záznamům, dále se soupisem 

prvotisků, jež v jeho práci chyběly, a reprodukcemi jeho díla, jež mají přibližně stejný rozsah 

jako samotná práce. 

 Bakalářská práce je přínosná pro výzkum dějin zpracování památek starší české knižní 

kultury. O jejím analytickém zaměření svědčí rozsah prvních dvou příloh. Ty jsou založeny na 

detailní a časově náročné analýze poměrně velkého množství dat, což u bakalářských prací 

nebývá obvyklé. V tomto smyslu bakalářská práce pokračuje v tradici českého bibliografismu, 

který se soustředil na analýzu detailů, někdy mu ale uniká celek. Chybí zde teoretický přesah, 

zejména reflexe zahraničního bádání a alespoň rámcové srovnání s podobnými soupisy ze 

zahraničí.  

  Autorce se podařilo přesvědčivě dokázat, že Hanka se zajímal o prvotisky nejen 

z hlediska obsažených textů, ale chápal je také jako médium knižní kultury: prováděl alespoň 

základní analýzu typů a ozdůbek, které jsou v tiscích obsaženy, a tím se v pozitivním smyslu 

vymykal dobovému zájmu o nejstarší tisky. Také jeho volba roku 1526 jako mezníku pro 

nejstarší knižní produkci, který se kryje s dynastickou změnou na českém trůně, měla své 

opodstatnění a je možno ji označit jako prozíravou: nejednalo se jen o kvantitativní aspekt 

tiskařské produkce, který autorka zmiňuje (s. 13), ale také o to, že rok 1500 jako mezník je pro 

české prostředí do značné míry umělý a rukopisná produkce zde ve své primární funkci 

většinově vymizela ve srovnání se západní Evropou později, až ve dvacátých letech 16. století. 

Sám Hanka v předmluvě ke svému dílu uvádí, že byl při volbě tohoto roku veden ohledy na 

literární vývoj v českých zemích. Zpracování a vyhodnocení Hankova soupisu i toho, co v něm 

chybělo, je pečlivé a většinou i přesné. Za zdařilé považuji roztřídění Hankových záznamů do 

několika kategorií a jejich charakteristiku (srovnávací tabulka v příloze je dobře koncipovaná a 

charakteristika Hankových záznamů v ní je lapidární a přesná). Pouze ojediněle jsem narazil na 

formulace, které by bylo možné chápat více způsoby – i tady se ale pohybujeme vysoko nad 

obvyklým standardem bakalářské práce.  

 Nabízí se hypotéza, zda pro druhé, výrazně opravené časopisecké vydání Hankova díla 

(po prvním z roku 1840) v roce 1852 mohlo být impulsem druhé vydání Jungmannovy Historie 

literatury české. To má sice na titulním listu vročení 1849, ale vycházelo po sešitech až do roku 

1851. Knižní vydání Hankova soupisu z roku 1853 pak obsahuje oproti vydání z předchozího 

roku podle autorčina zjištění jen nepatrné změny a vychází i ze stejné sazby. Autorka zmiňuje 

pouze přejímání záznamů z Jungmanna, ale v poznámce uvádí obě vydání (s. 17); na dalších 

místech cituje druhé vydání – znamená to, že v prvním vydání tyto záznamy obsaženy nejsou? 

V práci mohl být uveden i současný pohled na český knihtisk v období do roku 1526 a 

více explicitně postiženy premisy, ze kterých Hanka vycházel, resp. obraz, který se mu na 

základě tehdy známých exemplářů ve srovnání s dneškem naskýtal. I přes – alespoň z mého 

pohledu – přílišné zaměření na detaily je ale úroveň práce výborná. Poměrně stručná jsou ale 

shrnutí závěrů, resp. toho, co ze zjištěných detailů obecně plyne o metodě Hankovy práce, byť je 

to v zásadě výstižné. Pokud se autorka bude nadále věnovat výzkumu knižní kultury, pro což má 



nepochybně všechny předpoklady, je třeba, aby vedle řemeslného zvládnutí potřebných postupů 

a detailního osvojení si problematiky především získala nadhled a komparační perspektivu. Pak 

by se nemělo stát, že v práci chybí (byť náznakové) srovnání se zahraničím a není ani uvedena 

žádná soudobá zahraniční literatura. 

Z detailů uvádím jen některé:  Voitovo dílo o českém knihtisku není bibliografií, ale 

bibliografii obsahuje (s. 7), v práci jsou občas (ale poměrně málo) překlepy, značky poznámek 

jsou někdy uváděny před interpunkcí a text v poznámkách pod čarou je často uměle dělen 

odřádkováním, což snižuje uživatelský komfort při dohledávání odkazů. Také by asi bývalo bylo 

dobré vysvětlit, proč při citování Hankova textu byla zvolena transliterace, a ne transkripce 

(s touto volbou jsem ale v zásadě srozuměn). 

Moje otázky k obhajobě se týkají jednak vztahu Hankova díla a druhého vydání 

Jungmanna, jak se o tom zmiňuji výše; dále bych se rád zeptal k zadání práce a úvodu: Zatímco 

v cílech práce se hovoří o tom, že bude posouzena relevance Hankova díla, v úvodu autorka 

uvádí, že k Hankově práci přistupuje jako k relevantnímu zdroji (s. 7). Vím, že v obou případech 

jde patrně o něco jiného, ale zajímalo by mě, jak tedy v jednom i druhém případě chápe relevanci 

a jak to podle ní souvisí s porovnáním se současnými bibliografiemi (uvedeném v zadání) – 

z textu, zejména příloh, bych nabyl dojmu, že šlo hlavně o úplnost záznamů – ale jaké jsou tedy 

shodné a rozdílné rysy v pojetí nejstarší tiskařské produkce u Václava Hanky a v bibliografiích, 

které jsou k dispozici v současnosti? 

 

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

známkou výborně. 

 

V Praze dne 6. června 2020 

 

Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. 

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK 

 

 

 

 

 
 

Aspekt práce  Vysvětlení  Bodové hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu  

Po této stránce mám určité výhrady, blíže viz v textu.  25 bodů  

přínos  Práce je přínosná, poskytuje užitečnou analýzu. 20 bodů  

citování, korektnost 

citování, využití inf. zdrojů  

Citování je na obecné rovině v pořádku.  20 bodů  

slohové zpracování  Sloh je v zásadě v pořádku. 15 bodů  

gramatika textu  Bez připomínek.  5 bodů  

 
      

CELKEM  
 

85 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)  

  


