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Cílem práce bylo podrobně zdokumentovat knižní dar pátera Františka Trachty knihovně 
kapucínského kláštera v Sušici zanesený v katalogu Gottharda Tesaře z let 1875-1876. 
Diplomantka tohoto cíle s přehledem dosáhla, je možno říci, že práce má kvality práce 
diplomové. 
Na základě několika publikovaných archivních materiálů a pečlivé badatelské práce
diplomantka s přehledem popisuje stručně historii řádu, detailněji potom historii kláštera, jeho 
knihovny a obou hlavních aktérů vybraného tématu – p. Františka Trachty a Gottharda Tesaře. 
Pomocí vzácné dochované dokumentace, která dosud nebyla badatelsky využita, analyzuje a 
popisuje knižní sbírku darovanou p. F. Trachtou klášteru v Sušici. K tomu, aby mohla detailně 
fond popsat provedla diplomantka velmi transliteraci jednoho ze soupisů pořízených Tesařem. 
Tento transliterovaný seznam představuje významnou část vlastního textu práce, doplňuje ho 
fotodokumentace v příloze.  
S analyzovanou dokumentací a s vlastními podnětnými závěry zachází diplomantka velmi 
opatrně a profesionálně aby, jak i sama uvádí, nemohlo dojít k jejich zkreslení a zpochybnění. 
Práce má skvělou stylistickou úroveň, plynulý spád, je bez jakýchkoli stylistických nebo 
gramatických chyb. Struktura práce je zcela vyvážená, ve zpracování textu je poznat autorčina 
zevrubná znalost popisovaného tématu.
Diplomantka pracuje s dosud nevyužitým archivním materiálem a přichází s novými závěry.
Považuji za vhodné, aby byla práce publikována v některém z periodik a aby diplomantka ve 
výzkumu pokračovala, pokud by to stav fondu dovoloval, nebo se věnovala podobnému 
tématu i nadále.

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou 
„výborně“ (1).

V Praze dne 17.6.2012                                                     Blanka Vorlíčková
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