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Cíl práce: 
Hlavním cílem předkládané bakalářské práce bylo zmapovat počátky vývoje lidových 

knihoven na našem území. Kromě zdokumentování počátku jednotlivých knihoven měl být 
důraz kladen na charakteristiku doby, v níž tyto knihovny vznikaly a zmíněny měly být také 
významné osobnosti knihovnické profese u nás. 

Shoda se zadáním bakalářského úkolu: 
Zadání bakalářské práce bylo v podstatě splněno ve struktuře i obsahu. 

Struktura práce: 
Předkládaná bakalářská práce je členěna do devíti hlavních částí. Ve druhé a třetí 

kapitole autorka shrnuje historicko-politickou situaci v habsburské monarchii a předpoklady 
zrodu prvních českých lidových knihoven. Podrobněji rozebírá roli státu i církve, včetně 
podílu některých osobností na vývoj knihovnictví v našich zemích. Ve čtvrté a páté kapitole 
jsou pak charakterizovány veřejné půjčovny knih, knihovny školní a knihovny čtenářských 
spolků a besed. Šestá kapitola se zabývá českými veřejnými knihovnami, které vznikly ve 30. 
a 40. letech 19. století. V dalších kapitolách následuje nástin vývoje knihovnictví druhé 
poloviny 19. století a v závěru krátké shrnutí zpracované problematiky. 

Autorce předkládané bakalářské práce se podařilo zachytit všechny důležité momenty 
a aktivity spojené se vznikem lidových knihoven. Jen místy, patrně ve snaze udržet rozsah 
textu, ale pravděpodobně také i pod dojmem starší literatury, se autorka předkládané 
bakalářské práce uchyluje k přílišné zkratkovitosti a generalizaci, která může být někdy pro 
neinformovaného čtenáře zavádějící. Příkladem může být popis vývoje knihovny Čtenářské 
společnosti v Radnicích (str. 34), kde je uvedeno" V době rozkvětu obsahovala knihovna 
společnosti 365 svazků, jejichž základ patřil samotnému Puchmajerovi. Po jeho smrti v záři 
roku 1920 společnost sice nepřestala vyvíjet svou činnost, zájem o ni však upadal. Knih 
v knihovně vzhledem k nenavráceným výpůjčkám a takřka nulové akvizici ubývalo. Knihovna 
začala znovu plně působit až ve čtyřicátých letech 19. století a od 50. let se stala základem 
knihovny veřejné." Puchmajerův nástupce farář Jan Jager opravdu neměl pro práci svého 
předchůdce porozumění. Hrabě Sternberg sice zůstal ochráncem Společnosti, ale na Březině 
se skoro nezdržoval, takže ztrácel se spolkem kontakt. O Společnost se sice stále zajímal její 
spoluzakladatel Josef Vojtěch Sedláček, jeho podpora však nebyla příliš účinná, zejména 
v období po smrti knihovníka Společnosti, který se mimochodem o knihovnu od založení 
spolku vzorně staral. Teprve po jeho smrti nechal farář Jager přenést knihy na faru a není 
doloženo, zda byl zvolen nový knihovník. Jisté však je, že se v této době knihy půjčovaly bez 
záznamů a čtenáři je nevraceli, takže roku 1835 měla knihovna již jen 14 a roku 1837 jen 7 
knih. Společnost se obrátila s prosbou o pomoc na hraběte Sternberga, kter)' věnoval spolku 
96 knih a požádal direktora Pauka, aby na Společnost dohlédl. Ředitel panství s liblínským 
vrchním Václavem Jaromírem Pickem uspořádal ve prospěch knihovny besedu se zpěvem a 
recitací, zjejíhož výnosu pak bylo zakoupeno dalších 280 knih. Picek věnoval knihovně 36 
knih. A tak se knihovna opět rozrůstá a v roce 1846 má již 743 svazky. Další katastrofou pro 



knihovnu byl velký požár, který v Radnicích řádil 25. srpna 1849, při němž shořelo 49 domů 
včetně domu knihovníka, kde byla umístěna knihovna. Zachránil se pouze Jungmannův 
Slovník, který byl na faře, a několik knih rozpůjčených čtenářům. Radničtí se obrátili 
prostřednictvím Národních novin na českou veřejnost s prosbou o knižní dary. Byli úspěšní, 
takže v roce 1853, měla knihovna opět tolik knih jako před požárem. V té době měla 
společnost již 60 členů. V rámci Společnosti vznikl také dramatický odbor, jehož členové 
sehráli ve prospěch knihovny několikrát divadelní představení. V roce 1868 se v Radnicích 
konala oslava 50. výročí trvání České čtenářské společnosti radnické. Oslavám byl přítomen i 
František Palacký. Po roce 1868 byla čtenářská společnost reorganizována na základě tehdy 
vydaného spolkového zákona. Došlo i ke změně názvu na Čtenářský spolek Puchmír. A 
teprve v roce 1870 se výbor usnesl, že si knihy ze spolkové knihovny mohou půjčovat i 
občané města Radnice, kteří nejsou členy Spolku. Spolková knihovna, ale byla za poplatek 
přístupná od svého založenÍ. Podle stanov, chtěl-li některý z nečlenů spolku si nějakou knihu 
vypůjčit, platil 2 krejcary za každý den, kdy měl knihu doma. 

Volba informačních zdrojů: 
Autorka předkládané bakalářské práce uvádí v soupise použité literatury 46 publikací a 

článků. Vyčíst jí lze snad jen místy při zpracování textu přílišné lpění na starších pracích, 
které se pak promítají do někdy až "obrozeneckého" pojetí vzniku lidových knihoven. 
Nejčastěji je v textu citována literatura první poloviny 20. století nebo z období let 1967-68. 
Na druhou stranu velmi kladně hodnotím snahu o práci se soudobými prameny např. 

Krameriusovy císařské královské vlastenecké noviny 1818, Květy 1839-1846, Světozor 1870 
apod. 

V textu jsou odkazovány jen přímé citáty z použité literatury, které jsou označovány 
uvozovkami. Citace přebíraných myšlenek z použité literatury odkázány nejsou. 

Stylistická úroveň práce: 
Autorka používá odbornou terminologii. 

Formální úprava práce: 
K formální úpravě předkládané bakalářské práce nemám připomínek. 
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