
Posudek vedoucího diplomové práce 

"Bc. Monika Vlasáková, DiS.: Knihovna Jana Mikuláše Dobromila Arbeitera (1794-

1870)" 

 

   Autorka si zvolila za téma své práce dosud nezpracovanou knihovnu významné osobnosti 

českého národního obrození Jana Dobromila Arbeitera. Knihovna, přestože se nedochovala 

v úplnosti, představuje svědectví o podobě soudobých měšťanských knihoven majitelů, kteří 

se významnou měrou angažovali v kulturním životě konstituující se české občanské 

společnosti.  

   V první části autorka, v souladu se strukturou obdobných pramenných prací, zpracovala 

biografický medailon Jana Dobromila Arbeitera, v němž nahlédla osobu sběratele z několika 

odlišných aspektů podmíněných jeho všestrannými kulturně-osvětovými, uměleckými 

a obecně společenskými aktivitami. Arbeiterova biografie představuje solidní pozadí, na němž 

autorka v druhé části své práce rekonstruuje Arbeiterovu knižní sbírku a její jednotlivé 

tematické celky propojuje s životními etapami, aktivitami a zájmy jejího zakladatele. V první 

části je třeba ocenit především autorčinu fundovanou a suverénní práci s archivními prameny. 

Jejich zhodnocení a vytěžení informací podstatných pro diplomovou práci. A to i přesto, že 

jejich získání bylo v některých případech velmi nesnadné a vyžadovalo autorčinu několikerou 

urgenci.  

   Rovněž v druhé části diplomové práce, která se věnuje rekonstrukci vzniku a růstu 

Arbeiterovy knižní sbírky, prokázala autorka obratnost při práci s prameny, ale také se 

sekundární literaturou, namnoze z doby Arbeiterova života či vydané krátce po jeho smrti. 

Prokázala, že je schopna kritické analýzy dobových zpráv a zasazení získaných poznatků do 

kontextu historie knižní sbírky. 

   Hlavním přínosem zpracování Arbeiterovy knihovny je však přípravná pramenná práce 

spočívající ve fyzickém zpracování Arbeiterovy knihovny de visu. Autorka měla přístup 

k fyzicky dochované části Arbeiterovy knihovny čítající 1 220 svazků, která je součástí 

Knihovny Blatského muzea. Kromě toho jako součást přípravných prací zpracovala do 

systému CLAVIUS lístkový katalog Arbeiterova knižního fondu.  

   V podrobné analýze nabídla nejen dominantní přehled tematické a jazykové struktury 

Arbeiterovy knihovny, její složení podle data a místa vydání, ale také nadstandardní přehled 

profilů nakladatelských domů, z jejichž produkce pocházely Arbeiterovy akvizice.  

   Tematická struktura fondu věrně odráží příběh Arbeiterova života zpracovaný v první části 

diplomové práce.  

   Pozornost zaslouží také třetí část práce, zpracování provenienčních záznamů 

v Arbeiterových knihách, a to jak záznamů jeho samotného a vlastníků starších, tak i značek 

a poznámek, které v knihách zanechaly pozdější majitelé a správci sbírky, táborské školy, 

táborský archiv a táborské muzeum. Také v této části autorka prokázala dobré paleografické 

znalosti a schopnost jejich praktické aplikace. Velmi dobře také strukturovala typy 

provenienčních záznamů podle jejich původců.  

   Závěrem lze říci, že autorka zpracovala zadané téma s překvapivou obratností a vhledem do 

problematiky. Jelikož se jedná o pramennou práci využívající a opírající se jednak 

o archiválie, jednak o fyzicky dochované knihy, představuje důležitý příspěvek k výzkumu 

dějin knihoven a jejich podobě. I z jazykového hlediska je diplomová práce na velmi vysoké 



úrovni. Z výše uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci Moniky Vlasákové 

k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 

 

   V Praze dne 4. 9. 2014, 

 

      

       PhDr. Richard Šípek, Ph.D.  

 

 

 

 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Metodologie odpovídá současným postupům 

při zpracování srovnatelných témat. 

Zpracování tématu je na velmi dobré úrovni. 

35 bodů 

přínos a novost práce Téma nebylo dosud zpracováno. Jedná se 

o práci opírající se o primární prameny. 

18 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Autorka korektně cituje veškeré použité 

prameny a knihy.  

20 bodů 

slohové zpracování Slohové zpracování je na vysoké úrovni. 15 bodů 

gramatika textu Z hlediska gramatiky není práci co vytknout. 5 bodů 

      

CELKEM   max. 93 bodů 

 

 Hodnocení bc. a dipl. prací 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 

 


