
Posudek vedoucího bakalářské práce: 

Tereza Kazmirowská: České půjčovny knih 1781-1848 

 

   Autorka zpracovala ve své bakalářské práci téma počátků veřejných půjčoven knih na českém 

území, které je v současné relevantní odborné literatuře reflektováno spíše okrajově a za 

nejpodrobnější práci k této problematice lze stále považovat stať dr. Josefa Volfa z roku 1931 

a jeho další související práce.  

   Tereza Kazmirowská uvádí čtenáře nejprve do historického kontextu, na jehož pozadí 

rozpracovává a představuje počátky a historii veřejných půjčoven knih. Kromě obecné 

historicko-politické situace, tzv. „velkých dějin“, které ovlivňovaly vznik, rozvoj, ale i zánik 

veřejných institucí tohoto typu, věnuje pozornost také soudobému stavu knižního trhu, 

knihovnímu systému a fenoménu čtenářských spolků a veřejných čítáren, které s veřejnými 

půjčovnami knih organicky souvisely a přímo i nepřímo podmiňovaly jejich provoz. 

Kazmirowská se neomezuje pouze na půjčovny knih, ale reflektuje také ve své době velmi 

populární půjčovny hudebnin. Zvláštní pozornost věnuje autorka také zásahům úřední cenzury 

do fondů veřejných půjčoven a rovněž jejich dočasnému zákazu na začátku 19. století.  

   Téma bylo od počátku pojímáno komparativně ve vztahu k témuž fenoménu na německém 

území. Autorka fundovaně analyzovala stav veřejných půjčoven na domácí půdě i v zahraničí 

a na základě srovnání zasadila české veřejné půjčovny do obecnějšího středoevropského 

kontextu.  

   Kromě syntézy dostupné domácí i zahraniční relevantní odborné literatury využila studentka 

při práci rovněž primární prameny v podobě soudobých inzertních oznámení provozovatelů 

veřejných půjčoven v jazykově německých novinách a zprávy o těchto institucích v dobových 

průvodcích po Praze určených cizincům. Také v tomto ohledu je třeba ocenit autorčiny 

jazykové znalosti i schopnost abstrakce z dobových textů, což u prací podobného typu rozhodně 

nelze považovat za samozřejmost.  

   Z výše uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci Terezi Kazmirovské k obhajobě 

a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 

 

   V Praze dne 4. 6. 2021, 

     

 

        PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 

 



 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Metodologicky i věcně je práce zpracována 

na vysoké úrovni. 

38 bodů 

přínos a novost práce Text a zpracování přesahují nároky kladené 

na bakalářské práce. Téma je přínosné svou 

komparační rovinou. 

18 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Autorka cituje korektně a v dostatečné míře. 18 bodů 

slohové zpracování Kniha je po stylistické stránce velmi dobře 

zpracovaná. 

15 bodů 

gramatika textu Kromě několika málo překlepů jsem 

nenarazil na žádné gramatické prohřešky. 

5 bodů 

      

CELKEM   94 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) 

 


