Posudek na bakalářskou práci Lenky Maškové „Knižní dar Františka
Trachty kapucínské knihovně v Sušici“
Tématem bakalářské práce byl průzkum, analýza a zpracování knižního daru rejštejnského
děkana pátera Františka Trachty knihovně kapucínského kláštera v Sušici. Tento průzkum byl
zpracován na základě několika archivně dochovaných soupisů tohoto daru, které se vzájemně
lišily i doplňovaly. Fyzicky dochované knihy sušického kapucínského kláštera, jejichž
součástí je i dar pátera Trachty, nebylo bohužel možno vzhledem ke stavu a stupni
zpracování, v němž se knihovna nalézá, využít a zahrnout do výzkumu.
Studentka přistoupila ke zpracování tohoto tématu nanejvýš svědomitě a s překvapivou
obratností. I přestože se jedná o bakalářskou práci, provedla studentka rozsáhlý výzkum
pramenného charakteru, při němž badatelsky navštívila Národní archiv, Státní oblastní archiv
v Plzni a Státní okresní archiv Klatovy, v nichž se jí podařilo nalézt dva soupisy Trachtova
knižního daru a další relevantní prameny a v kombinaci s třetím soupisem, dochovaným jako
součást katalogu knihovny sušického kapucínského kláštera určila nejen přesný počet
darovaných knih, který na počátku nebyl zcela jednoznačný, ale rovněž definovala etapy,
v nichž páter Trachta knihy klášteru věnoval. Ani jeden z těchto soupisů nebyl dříve
podrobněji zpracován či vytěžen. Vedle obsahové a jazykové analýzy knih z Trachtova daru,
která je součástí bakalářské práce, vtělila do ní autorka rovněž vysoce kvalitní a
kvalifikovanou transliterační edici nejúplnějšího z dochovaných soupisů (soupis z katalogu
Kapucínské knihovny) a jako obrazovou přílohu připojila jeho fotokopii.
Autorka prokázala nejen překvapivé a vynikající schopnosti práce s historickými prameny
archivní povahy, ale také schopnost analytického a syntetického uvažování. Její bakalářská
práce není pouhou kompilací materiálů již zpracovaných a knižně vydaných, jak tomu u prací
tohoto typu obvykle bývá, ale jedná se o v pravém smyslu slova pramennou práci s vysokou
přidanou hodnotou, v níž autorka prokázala dovednosti a schopnosti, s nimiž se v převážné
většině případů setkáváme teprve v magisterských diplomových pracích. Proto navrhuji
hodnotit tuto práci jako výbornou a autorce doporučuji – což jsem dosud činil pouze
výjimečně u některých diplomových prací - její vydání v regionálním odborném sborníku,
jelikož by byla škoda, kdyby zůstala utajena širší odborné veřejnosti.
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