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Autorka si vybrala standardní téma z okruhu osobních knihoven známých osobností české kultury. 

Ačkoliv výchozí informace o osobní knihovně Joe Hlouchy nejevily známky komplikovanosti, během 

rekognoskace tématu autorka zjistila, že nejsou k dispozici žádné nabývací tituly k osobní knihovně 

Hlouchy ani v Památníku národního písemnictví, ale ani v dalších institucích, kde se nacházejí části 

Hlouchovy pozůstalosti. Postupné odkrývání archivního materiálu ve třech institucích – v Orientálním 

ústavu AV ČR, Náprstkově muzeu a v Národní galerii postavilo před autorku nelehké rozhodování, jak 

téma pojmout a naplnit zadání bakalářské práce.  

První část práce, pojednávající o životě Joe Hlouchy, představuje Hlouchu jako mladíka zcela 

oddaného kultuře a reáliím Japonska. Zkušenosti, které Hloucha získal během svých cest do Japonska, 

se potom promítají do téměř celého beletristického i populárně naučného díla, jak to autorka 

dokládá v další části práce. Nemalou roli v Hlouchově biografii hraje jeho sběratelská vášeň. Také 

k tomuto tématu autorka opakovaně obrací svou pozornost. Jak životopis, tak dílo J. Hlouchy 

vytvářejí potřebný kontext pro hlavní část práce. 

V klíčové kapitole bakalářské práce se autorka věnuje podrobné analýze archivních a knižních 

pramenů, které objevila ve fondech knihovny Orientálního ústavu a v archivní pozůstalosti, uložené 

v Náprstkově muzeu. Sbírku původních japonských knih, která je uložena v depozitáři Národní galerie, 

autorka sice nepovažuje za součást Hlouchovy osobní knihovny, což je poněkud sporný závěr, protože 

nemáme žádný doklad o tom, že by existovala zvláštní knižní sbírka mimo rámec osobní knihovny, 

přesto o této sbírce uvádí relevantní informace.  

Autorka zvolila jako výchozí metodu své práce analýzu vytypovaných knižních titulů (čerpala jak 

z knižních, tak archivních fondů) a následnou identifikaci knih z Hlouchovy knihovny na základě 

provenienčních znaků. Podařilo se jí tak zjistit několik razítek a ex-libris, které Hloucha používal na 

označení svých knih.  

Pro zadaný úkol autorka použila nosný způsob analýzy a metodu popisu vybraných knižních titulů. 

V práci je patrné z textu i z uvedené použité literatury, že autorka pracovala s relevantními 

odbornými prameny. Obrazová příloha názorně doplňuje text práce, provenienční znaky – razítka a 

ex-libris jsou jediným vodítkem pro další výzkum osobní knihovny J. Hlouchy. Tuto část práce lze 

považovat za významný autorčin přínos k tématu osobní knihovny především z hlediska možné lokace 



dalších knih z Hlouchovy knihovny. Teprve na základě těchto informací bude možné pokročit 

v rekonstrukci a interpretaci osobní knihovny. 

Autorka nejen plnila navržený harmonogram a průběžně konzultovala výsledky své práce, rovněž 

projevila během zpracování tématu velkou míru samostatnosti. Navrhuji hodnotit tuto práci známkou 

výborně. 

Bakalářská práce 

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové hodnocení  

metodologie a věcné 
zpracování tématu  

Úkol byl splněn podle zadání, byla zvolena přiměřená metoda 
výzkumu a zpracování 

32 bodů  

přínos   Provedená dokumentace pramenů umožňuje další výzkum 
osobní knihovny Joe Hlouchy   

20 bodů  

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů  

V práci byly využity základní prameny, citování pramenů je 
korektní  

20  bodů  

slohové zpracování  Práce splňuje parametry odborného textu    10 bodů  

gramatika textu  Drobné gramatické chyby v textu  3 body  

       

CELKEM   85 bodů  

 


