
Posudek disertační práce 

Disertační práce Mgr. Aleny Fidlerové "Raněnovověké rukopisy v českých muzeích 

a možnost jejich využití pro poznání českého jazyka a literatury 17. a 18: stol." Vznikla 

paralelně s prací na druhém dílu stejnojmenného soupisu z materiálu z muzeí měst, jejichž 

názvy začínají na písmena K-O. 

Poměrně složitá historie vzniku tohoto soupisu vedla k potřebě vymezit autorský podíl 

Mgr. Fidlerové na něm tak, aby nemohlo dojít k nejasnostem ve věci původu celé práce. 

Toto vymezení je nepochybně zdařilé ajako jedna část předložené dvoudílné disertace 

figuruje určitá partie mezi tím už knižně vydaného druhého dílu soupisu, kterou Mgr. 

Fidlerová autorsky zpracovala a redigovala. Další část, označená v disertaci jako první, 

obsahuje teoretické zobecnění získaných věcných poznatků ze soupisové práce a vlastní 

vědeckou podstatu disertace. Na devadesáti stranách této části je precizně formulovaný 

vědecký výsledek celého soupisu a tedy ta jeho složka, pro kterou práce může být plným 

právem podána a obhajována jako práce disertační. 

V metodických úvahách tohoto úseku přichází ke slovu kritická reflexe širokého okruhu 

prací rozmanitých autorů z příbuzných naukových oborů a zdůvodnění nezbytnosti 

interdisciplinárního přístupu k principiálním otázkám při studiu raněnovověké společnosti a 

kultury. Druhá část práce, ukázka zpracovaných muzeí z měst začínajících K - N, je tedy 

nezbytným materiálem a východiskem pro zmíněnou první část. Pokračuje bez podstatnějších 

zásahů v systému práce zavedeném a osvědčeném v prvním svazku soupisu ( A - J) 

"Repertorium rukopisů 17. a 18. stol. Z muzejních sbírek v Čechách 1.," Praha nakladatelství 

Karolinum, 2003. Považuji za nutné zdůraznit, že celé Repertorium musí být dokončeno 

dalšími svazky, obsahujícími soupis materiálu v muzeích měst P - Ž a ostatních měst, 

popřípadě materiálových celků, které dosavadní práce na díle ponechávala stranou (např. 



materiál z pražských muzeí a sbírek). Teprve potom bude velké soupisové dí1ď uzavřeno. 
I 

dá se ovšem předpokládat, že povaha budoucích svazků nebude podstatně ódlišná od částí 

již vydaných. 

Disertace Mgr. Fi8dlerové představuje tak ojedinělý badatelský výkon a zaslouží podle 

mého názoru vysoké zhodnocení. Nepochybně odpovídá požadavkům kladeným na disertační 

práce v oboru. 
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