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Diplomová práce, která je zde předkládána, vychází z několikaletého badatelského zájmu, 
s nímž se diplomantka věnovala zkoumání osobnosti Jana Wericha z pohledu knižní kultury. 
Navázala v ní na svou úspěšnou bakalářskou práci těžící z práce seminární vypracované 
v rámci výběrového předmětu věnovaného zkoumání osobních knihoven významných 
osobností. Je tedy vcelku pochopitelné, že se nyní ve výsledku snažila shromáždit veškerá svá 
zjištění a domněnky z tohoto zkoumání vycházející. Přestože pro tento „maximalismus“ při 
vypočítávání dalších a dalších zmínek Jana Wericha o knihách atd. někdy působí text 
zdlouhavě, je souhrnem cenných zjištění vypovídajících o Werichově čtenářství, oblíbenosti 
jeho osoby i jeho díla a je užitečným pramenem poznání této kapitoly Werichovy osobnosti. 
Za hlavní přínos práce pokládám vedle čtenářského průzkumu děl Jana Wericha, který je 
funkční coby potvrzení současného společenského působení Werichovy umělecké a literární 
tvorby, především pokus o rekonstrukci osobní knihovny Jana Wericha, při níž diplomantka 
vycházela z poměrně podrobné analýzy Werichova díla, jeho osobní korespondence, studia 
soudobé knižní produkce, publikovaných pramenů, dokumentů uchovávaných ve fondech 
archivů i soukromých osob a svědectví pamětníků Werichovi blízkých. Tato rekonstrukce
(třebaže někdy velkorysá, ovšem ve většině přesná a pečlivá) ve výsledku zastiňuje dokonce 
fakt, že k původnímu fondu Werichovy knihovny, jejíž analýze původně autorka chtěla svou 
práci věnovat, neměla tato přístup. (Podle mého názoru nebylo nutné zařazovat kapitolu 
detailně hovořící o dokumentech dnes uchovávaných v Archivu hl. města Prahy týkajících se       
přírůstků knihovny gymnázia, které Werich navštěvoval nebo podkapitolu popisující výdaje 
týkající se papírenského materiálu a dalších koupí Divadla ABC, které mají s Werichem jen 
velmi obecnou spojitost.)
Doporučila bych autorce více opatrnosti při tvrzeních týkajících se rekonstrukce konkrétní 
náplně původní Werichovy knihovny. Díla, o nichž se Werich zmiňuje nebo z nich vychází ve 
své tvorbě číst mohl, nemusely se však nutně nacházet v jeho osobní knihovně, ke kterýmžto 
závěrům často mohou podobné zmínky badatele svádět. 
Při tak konkrétním zadání práce, jaké si autorka zvolila, by se také při hledání výskytu 
vydaného Werichova díla v osobních sbírkách významných osobností měla striktně držet 
zadání a nespojovat je s publikacemi, jejichž autorem je např. Jaroslav Ježek (nelze tedy 
v závěru na s. 191 tvrdit, že dílo J. Wericha se nalézá v osobní knihovně Pavla Eisnera). Také 
ve shrnutí výzkumu čtení mezi dnešními čtenáři Werichových děl na s. 168 jsou některé 
autorčiny závěry poněkud silné.     
Stylistická úroveň práce je velmi dobrá, je zřetelné, že má diplomantka zkušenost s psaným 
projevem. Zdárně naplnila všechny body svého zadání, ukázala, že se dokáže samostatně               
(až suverénně) věnovat jednomu badatelskému zájmu a to dokonce po několik let. Třebaže 
doporučovaný rozsah práce byl překročen, splnila práce všechny náležitosti potřebné pro 
magisterskou práci. Proto tuto doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou.   



Otázka na diplomantku: hodláte se tématu věnovat nadále, popř. na co byste se nyní ráda 
zaměřila a co byste ráda doplnila ?
Hodláte se věnovat tématu osobních knihoven i nadále ?

                                                                                                 V Praze 9. září 2011

                                                                                                                Blanka Vorlíčková

  




