
POSUDEK NA RIGORÓZNÍ PRÁCI MGR. VERONIKY SLADKÉ  

HISTORIE A SOUČASNOST KLÁŠTERNÍ KNIHOVNY U SV. TOMÁŠE 

V PRAZE. KATALOG PRVOTISKŮ. 

 

 

Autorka po nutných úvodních partiích věnovaných hierarchii řádu 

augustiniánů, jeho rozšíření po světě, popisu pedagogické a misijní 

činnosti, přechází k péči řádu o své knihovny, zakotvené již ve 

statutech. Popisuje obecný model augustiniánské knihovny ve 

středověku, skriptoria, akviziční činnost, katalogy a evidenci výpůjček. 

Důraz byl kladen na bezpečnost knih, která byla vynucována přísnými 

tresty, což je i pro naši dobu inspirativní.  Pak následuje kapitola 

Charakteristika fondu – současný stav, která by snad mohla být 

umístěna spíše ke konci práce. Na s. 24 zmíněná Marie Alžběta 

z Waldsteinu je pravděpodobně manželka Karla Ferdinanda hraběte 

z Waldsteinu (1634-1702) rozená  hraběnka Harrachu (1637-1710). 

Nejstarší osudy této knihovny se autorka pokouší rekonstruovat na 

základě archivních dokladů a inventářů. Již v nich jsou některé knihy 

označeny poznámkou „libri catenati“. Je ovšem otázkou, zda jde o 

knihy, které jsou dnes součástí knihovny a nesou stopy po kovaných 

očkách.  Knihovna rostla nejen cílenou akviziční činností, ale také díky 

odkazům, mnohdy významných učenců. Knihovna ve středověku 

nesloužila pouze potřebám řádu, ale i Univerzitě. Zajímavé je, že 

obsahovala poměrně málo spisů sv. Augustina. Nejasný je bohužel 

osud knihovny v době husitských válek. Knihy byly buď zničeny a 

rozkradeny, nebo později v době úpadku rozprodávány a nelze ani 

vyloučit, že se do kláštera navrátily, aby se v roce 1648 staly kořistí 

Švédů. Podobně nejsou žádné podrobnější zprávy o obnově knihovny 

v 16. století. V průběhu 17. století knihovna rostla, opět často díky 



osobní aktivitě jednotlivých členů řádu, kteří typicky klášterní fond 

obohacovali díly z jiných oborů, dle vlastních vědeckých zájmů. Stejně 

jako v době husitské není zcela zřejmý rozsah poškození knihovny 

Švédy v roce 1648. Zprávy o švédské loupeži se různí, augustiniáni 

snad vydali jen některé knihy, snad všechny, ale možná mnohé z nich 

zpětně vykoupili a ponechali kořistníkům pouze díla heretická. Celý 

náklad knih se nakonec stejně potopil a tak ani v dnešních švédských 

sbírkách je nelze dohledat. Další vývoj knihovny v následujících 

stoletích již autorka mohla sledovat, vedle stále využívaných 

archivních pramenů, již podle zjištěných proveniencí zachovaných 

knih. Díky tomu vidíme, jak v 17. a 18. století byla knihovna 

obohacena opět řadou odkazů členů řádu, ale i mnoha dalších 

světských příznivců. Autorka tak upozorňuje na řadu stop dnes již 

neexistujících knihoven, mnohdy významných vzdělanců. Velmi 

zajímavou kapitolou této práce je „Augustiniáni v kontaktu s tiskaři a 

nakladateli“. Na okraj lze doplnit, že na s. 74 zmíněná Helena 

Barbora, rozená Kostomlatská z Vřesovic (+1682), byla čtvrtou 

manželkou slavného Jaroslava Bořity z Martinic (+1649) a byla u sv. 

Tomáše pohřbena, na s. 85 zmíněný Johann Chrysostomus ze 

Schrepelsbergu bude asi totožný s Johannem Christofem [!] 

Schreplem, který byl v roce 1619 povýšen do šlechtického stavu 

s predikátem „ze Schrepelsbergu“ a na s. 85 zmíněný Anton Ernest 

Burkhart z Birkensteinu byl v roce 1696 povýšen do panského stavu.  

Vývoj knihovny v 19. a 20. století je popsán již jen zkráceně, ale toto 

období nebylo hlavním úkolem autorky. 

Podstatnou součástí práce je Katalog prvotisků. Autorka užívá 

standardní bibliografické popisy, velmi kladně lze hodnotit stanovení 

kolace podle složek, zápis provádí Adamsovým způsobem a uvádí 

nejprve ideální stav svazku, případné defektnosti v popisu exempláře. 

Velmi podrobné jsou popisy vazeb, samozřejmě zachycuje všechny 



provenienční znaky a již zmíněnou defektnost. Až na výjimky (č. 11) 

nejsou popisovány tištěné ilustrace, ale nutno zdůraznit, že autor 

tohoto posudku je muzejník, který se na knihu dívá i jako na objekt 

vhodný k výstavním účelům. Naopak za nadbytečné je možno označit 

údaje o jazyce knihy. 

Práce Mgr. Veroniky Sladké je skvělou ukázkou propojení výzkumu 

provedeného přímo v knihovně a doplněné publikovanými a zejména 

archivními prameny. Autorka zároveň dokáže o ryze odborných 

problémech psát srozumitelně a čtivě. Proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 29. 3. 2016                         PhDr. Petr Mašek 

                                                          vedoucí oddělení zámeckých 

                                                       knihoven Knihovny Národního muzea 

 

  

Hodnocení rigorózních prací 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-80 bodů Nedoporučeno k obhajobě 

81-100 bodů Doporučeno k obhajobě 

  

Rigorózní práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

40 bodů 

přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro 20 bodů 



informační vědu v ČR 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

19 bodů 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování, rozsah práce 

15 bodů 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

5 bodů 

     

CELKEM  99 bodů 

  

 

 


