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Předmětem autorčina výzkumu i zpracování se stala klášterní knihovna obutých augustinánů 

(původně augustiniánů poustevníků) na Malé Straně v Praze. Přesto, že právě klášterní 

knihovny představují v nejen českém prostředí navzdory nejrůznějším nepříznivým vlivům 

nejstarší kontinuálně budované knižní sbírky, zpracování jejich obsahu i dějinného vývoje je 

stále nedostatečné, částečně i proto, že jejich valná část sloužila a slouží potřebám řeholníků 

a nebyla a dodnes není přístupná širší veřejnosti. Z těchto důvodů lze volbu tématu rigorózní 

práce považovat za vhodnou. 

Autorka si ve své rigorózní práci vytkla dva hlavní cíle, pojednat historii knihovny a zpracovat 

ve formě katalogu sbírku prvotisků. Práci rozdělila do devíti částí včetně úvodu a závěru a na 

konec připojeného přehledu použité literatury. V úvodu popsala v přehledu vznik a historické 

poslání řádu augustinánu poustevníků, jejich rozšíření v Čechách a vzhledem k zaměření 

práce jejich vztah ke knihám. V následující kapitole autorka zpracovala zevrubný přehled a 

rozbor literatury o knihovně, přidala i soupis využitých archiválií k ní se vztahujících (kroniky, 

knihovní katalogy, apod.) a vysvětlila metodologický přístup, který zvolila při zpracování 

tématu. Těžiště historické části práce lze spatřovat v následujících čtyřech kapitolách (kap. 3-

6), kde je podán popis proměn knihovního fondu na historickém pozadí kláštera. Sedmá 

kapitola je katalog prvotisků včetně stručného úvodu o dějinách zpracování a charakteristiky 

zkoumaného fondu. Katalog obsahuje 153 bibliografických jednotek, jejichž hesla zaujímají 

zhruba polovinu rozsahu celé práce. V závěru provedla autorka shrnutí. 

Nejprve tedy hodnocení po stránce formální. Rozsah rigorózní práce je 255 stran, čímž 

autorka více než vyhověla minimálnímu požadovku (100 s.). Práce splňuje i požadavky 



metodických pokynů FF UK na formální úpravu, citační normy jsou odpovídající, stejně jako 

odkazy a prezentovaná bibliografie. 

Z hlediska obsahového záměru, naplnění zadání a zpracování literatury je práce zcela 

vyhovující. Autorka splnila vše, co si v zadání vytyčila, prokázala schopnost pracovat 

s písemnými prameny i odbornou literaturou na odpovídající úrovni. V této souvislosti je 

třeba podtrhnout časové rozpětí práce, které pokrývá dlouhou řadu století, počínaje rokem 

1368 (první písemná zmínka o knihovně) a konče současností, a které vyžaduje analýzu a 

interpretaci přímých i nepřímých pramenů velmi širokého spektra (jako jeden z příkladů lze 

namátkou jmenovat rozbor velmi časně vedených svatotomášských farních matrik). Výsledky 

analýz nejrůznějších pramenů tak přinášejí informace, které do jisté míry značně přesahují 

téma práce a stávají se východiskem pro studium dalších oborů. Autorka podrobila 

dochovaný fond velmi zevrubnému zkoumání, z kterého vytěžila kupř. rekonstrukci knižních 

darů (s. 77-82). S akribií je proveden poznámkový aparát, který tak svědčí o autorčině jistotě 

v dokladování postulovaných závěrů. 

Druhým cílem rigorózní práce bylo sestavení katalogu inkunábulí. Po již zmiňované úvodní 

části následují katalogová hesla jednotlivých prvotisků, které autorka zpracovala podle 

mezinárodního standardu bibliografických popisů pro staré tisky a prvotisky ISBD(A). 

Identifikaci kusů provedla konfrontací se základními soubornými katalogy jako 

Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Incunabula Short Title Catalogue a katalogu inkunábulí 

Bavorské státní knihovny v Mnichově. Výsledkem je velmi zdařilý katalog, který by si dle 

mínění oponenta zasloužil publikaci (ovšem stejně jako historický přehled dějin knihovny).  

Jazyková správnost rigorózní práce je také vyhovující jak po stránce pravopisné, tak 

stylistické. Je samozřejmé, že při tak rozsáhlém textu se nelze vyvarovat především 

písařských chyb (překlepů), ale i těch se důslednou kontrolou autorka z velké části zbavila. 

Jediný skutečně matoucí překlep je na s. 58, kde na počátku 4. kapitoly nazvané „Novověk“ 

je výslovně deklarován její časový dosah až do prvního desetiletí 19. století, přičemž 

následující 5. kapitola pojednává o 18. století. To vše působí dosti nepřehledně. Bylo by 

vhodné buď přeformulovat výraz „novověk“ na „raný novověk“ nebo užít zastřešující časové 

vymezení 16.-17. století;  a samozřejmě opravit řečený překlep . 

Pokud by se tedy dalo práci vůbec něco vytknout, mohlo by to být vnitřní členění do 

podkapitol, které se někdy zdá být na první pohled poněkud neústrojné. Je však zřejmé, že 



autorka byla nucena často vycházet z fragmentární podoby pramenné základny a poté text 

koncipovat z výsledků toho, co bylo k dispozici.  

 

Bez ohledu na to, co bylo zmíněno v několika posledních dvou odstavcích a co tvoří jen 

nepodstatnou část posudku, získala rigorózní práce v mém hodnocení na základě níže 

uvedených zásad 99 bodů a tím i doporučení k obhajobě. 

 

V Praze dne...........................      Mgr. Jan Pařez, Ph.D. 
 

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 

informační vědu v ČR 

20 bodů 

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) 

20 bodů 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování, rozsah práce 

14 bodů 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

5 bodů 

      

CELKEM   99 bodů 



Hodnocení rigorózních prací 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-80 bodů Nedoporučeno k obhajobě 

81-100 bodů Doporučeno k obhajobě 

 

 


