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Vyjádření oponenta:  Tématem bakalářské práce je přestavení půjčoven knih v českých zemích mezi 

lety 1781-1848. V úvodu autorka nastiňuje dobový kontext, dále se zaměřuje na okolnosti vzniku 

půjčoven v českých zemích, zejména v Praze, Brně a Plzni. Popisuje fáze jejich vývoje i cenzurní 

opatření a nařízení upravující jejich provoz. Podrobněji se věnuje nejvýznamnějším podnikům, 

zejména pražským, které v tomto oboru podnikání působily, a jejich provozovatelům. Toto 

představení jednotlivých půjčoven a jejich typologie tvoří stěžejní část práce. V poslední části se 

autorka věnuje obdobným podnikům v německých zemích a zjištěné údaje porovnává; shody a 

rozdíly pak shrnuje v závěru.  

Metodologicky práce vychází z analýzy a kompilace dostupné literatury, kterou tvoří jednak historické 

studie, ale i dobové tištěné prameny (periodika, katalogy, cestopisy, průvodce). Pro porovnání 

specifik půjčoven v českých a německých zemích využívá srovnávání a analogie. Pro potřeby práce 

využila diplomantka velké množství odborné literatury, od souhrnných historiografických děl po úzce 

zaměřené případové studie, pracovala i cizojazyčnými zdroji. Veškerou literaturu jednotně cituje a 

uvádí v seznamu literatury.  

Předkládaná bakalářská práce je práce přehledového typu a podává sumarizaci dosavadních 

poznatků o tématu. Ty pak rozšiřuje o srovnání dvou jevů v odlišných jazykových oblastech. Cíle, 

které si diplomantka vytyčila, tedy popsat a porovnat podniky obdobného typu ve dvou různých 

zemích, ve své práci splnila. Dosáhla jich jednak metodou tvůrčí kompilace, jednak analýzou 

zjištěných poznatků a komparací dvou jevů. Prokázala vytrvalé „zacílení“ na téma práce a dokázala se 

ho držet. Práci smysluplně a logicky rozdělila do několika hlavních kapitol a podkapitol. 

Prvních cca 20 stran, tedy zhruba čtvrtina práce, se věnuje dobovému kontextu. Jakkoli se tato část 

může zdát dlouhá, v práci má své opodstatnění a je funkční. Je ale škoda, že místy došlo k určitému 

zkreslení a zjednodušení (např. prostřední dva odstavce na s. 25 si odporují), některé formulace 

použité v úvodní části jsou schematické a blíží se klišé („… na rozmachu národního života [se] podílely 

tisíce lidí ze všech koutů českých zemí“, s. 14. „Společenské změny … vedly … k přeměně cirkulace a 

konzumace literatury. Došlo k uplatnění nových komunikačních forem, které se nesoustředily pouze 

na jednotlivce, ale obracely se na širší veřejnost“, s. 25). 

Diplomatka prokázala velmi dobrou schopnost orientovat se v literatuře, pracovat se zdroji včetně 

cizojazyčných (němčina), své zdroje řádně citovat a zjištěná data analyzovat. Jedna z mála výhrad míří 

k tomu, že téměř každý odstavec obsahuje parafrázi citované literatury a končí odkazem na ni. Ačkoli 

formálně je to v pořádku, práce tak místy působí stereotypně. O to víc ji oživí občasná přímá citace 

pramene (např. soudobého cestopisu nebo průvodce). Na dvou místech bych doporučila text 

citovaný v němčině přeložit a vložit do poznámky (s. 32, s. 58).  



Oceňuji kultivovaný jazyk a styl, jímž je práce psána, v textu je minimum gramatických chyb a 

překlepů (upozorňuji zejména na překlep v datu 1979 místo 1797, s. 36). Místy se objevují 

terminologické nepřesnosti nebo omyly (Česká společnost nauk je Královská česká společnost nauk, 

s. 13, tvrzení, že české noviny v 80. letech nevycházely, není pravdivé - s. 23, iluminátorské spolky 

mají být iluminátské spolky - s. 26, pražské gubernium má být české zemské gubernium - s. 27, dětské 

spisy navrhuji nazvat literatura pro děti - s. 39, brněnská ulice Metzgergasse, resp. správně 

Mentzergasse [tj. Měnínská] je skutečně jedním z názvů dnešní Orlí ulice - s. 47 pozn. 19).  

Jako celek je práce velmi zdařilá, Tereza Kazmirowská jasně prokázala, že je schopná napsat 

smysluplný strukturovaný text. Výhrady mám pouze k některým formulacím v úvodní části a k 

drobným nepřesnostem. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze, 2. 6. 2020                                                                                                   Andrea Jelínková 

Bakalářské práce  

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 

hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu  

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod.  

40 bodů  

přínos  hodnotí tvůrčí zpracování tématu  18 bodů  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů  

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby)  

20 bodů  

slohové zpracování  hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování; rozsah práce  

12 bodů  

gramatika textu  hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod.  

5 bodů  

       

CELKEM   95 bodů  

  

 


