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1 Vyznačte. Oponent přiloží stručné (max 1 str.) shrnutí svého názoru na celkovou hodnotu předložené práce 
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Příloha oponentského posudku 

Autorka zpracovala téma, které je velmi originální a předkládá zcela nový pohled na osobnost 
Karolíny Světlé. Autorka nashromáždila opravdu velké množství materiálů, které vypovídají 
o Světlé jako čtenářce, její samostatné závěry jsou adekvátní a podložené. O tom, že knihovna 
K.S. je čerstvě zpracována pracovním týmem pana dr.Edela, neměla autorka v době, kdy 
začínala psát svou práci, povědomí, nakonec se však věc vysvětlila a došlo ke změně názvu (o 
níž se autorka také zmiňuje). 
Ačkoli by byly informace o knihovně K.S. doplněním tohoto "knihovědného portrétu 
Karolíny Světlě", nemyslím, že by práce měla být dopracována v rámci magisterské práce (šlo 
by totiž nejspíše o informace získané z plánovaných publikovaných materiálů dr.Edela, ne 
tedy o vlastní výzkum dosud nezpracované knihovny). 
Autorka píše velmi obratně, vytkla bych jedině dublování některých citátů v několika různých 
kapitolách (pro různé účely), navrhovala bych citát vybrat vždy pro případ, kdy se nejlépe 
hodí, na dalších místech na něj odkázat či jej vůbec vynechat. 

Práce je na práci bakalářskou velmi vhodná, navrhuji k obhajobě jako výbornou. 


