
Posudek konzultanta rigorózní práce 

Mgr. Veronika Sladká: 

Historie a současnost klášterní knihovny u sv. Tomáše v Praze. Katalog prvotisků. 

 

   Rigorózní práce Mgr. Veroniky Sladké je rozpracovanou verzí její stejnojmenné diplomové 

práce, kterou autorka rozšířila o podrobný katalog prvotisků augustiniánské knihovny 

u sv. Tomáše na Malé Straně. Původní diplomová práce autorky, základ její aktuální rigorózní 

práce, beze zbytku naplnila zadání a svou kvalitou dalece překročila úroveň knihovědných 

diplomových prací na srovnatelná témata.  

   Autorka aktuálně pracuje jako kurátorka svatotomášské knihovny. Proto disponuje 

v podstatě neomezeným přístupem ke knižnímu fondu, který postupně zpracovává a analyzuje 

z hlediska tematického zařazení, chronologie a provenienční struktury celé knižní sbírky. 

Diplomová práce vychází z její každodenní práce s fondem jeho revizí a komparací 

s historickými soupisy. 

   Před vlastním jádrem diplomové práce autorka provedla detailní analýzu dostupné 

relevantní sekundární literatury a pramenů archivní povahy. Stručně, přitom v dostatečné míře 

charakterizovala metodologii analytické i syntetické části diplomové práce. 

   V základním textu rigorózní práce zpracovala autorka dějiny svatotomášské knihovny 

v době středověku a zvláštní pozornost věnovala době třicetileté války. Provedla detailní 

komparaci dostupné sekundární literatury a archivních pramenů a formulovala dvě možné 

hypotézy mapující její osudy v době plenění Malé Strany švédskými vojsky. Totiž variantu 

masivního rabování knihovny švédským vojskem a stejně pravděpodobnou možnost 

odvrácení této pohromy diplomatickou obratností tehdejšího opata. Především z hlediska 

metodiky práce považuji tuto část za velmi důležitou. Autorka v ní prokázala schopnost práce 

s dobovými literárními prameny a jejich střízlivé a objektivní komparace. 

   Za druhou dominantní část rigorózní práce lze označit provenienční rozbor fondu, který se 

neomezuje na taxatický výčet majitelů jednotlivých knih a fragmentů starších knižních celků, 

ale zasazuje konkrétní identifikované vlastníky knih do kulturně politických dobových 

souvislostí a přibližuje jejich místo v dějinách svatotomášského kláštera a jejich vliv na 

utváření a podobu místní knihovny. Přestože provenienční průzkum svatotomášské knihovny 



nebyl dosud dokončen a je velmi pravděpodobné, že dojde k dalším významným objevům, již 

nyní se autorce podařilo nalézt a identifikovat jako původce provenienčních záznamů řadu 

významných osobností společenského, politického, kulturního a duchovního života období 

renesance a baroka. Také v tomto případě prokázala autorka zkušenosti a praktické 

dovednosti při čtení nejen provenienčních záznamů v knihách svatotomášské knižní sbírky, 

ale rovněž souvisejících archivních pramenů. Adekvátně překládala latinské a německé 

provenienční záznamy i poznámky v dalších jazycích. 

   Podstatným rozšířením původní diplomové práce je soupis prvotisků svatotomášské 

knihovny. Mgr. Veronika Sladká zpracovala detailní katalog na vědecké úrovni, v němž 

prokázala nejen schopnost pečlivé obsahové analýzy inkunábulí svatotomášské knižní sbírky, 

ale rovněž vysokou odbornou úroveň při popisu vnějších znaků jednotlivých svazků. Každý 

záznam obsahuje precizně provedenou kolaci a je doplněn odkazy na relevantní sekundární 

literaturu, v tomto případě na online přístupné bibliografické soupisy prvotisků. Zvláštní 

pozornost věnovala precizní evidenci vlastnických záznamů a provenienční atribuci knih. 

Především v této části lze spatřovat organické propojení soupisu prvotisků s původním textem 

diplomové práce, který tvoří první část aktuální rigorózní práce. Kromě již uvedených kvalit 

soupisu prvotisků nelze opomenout ani úvodní část syntetizující obsahovou stránku všech 

evidovaných prvotisků, jejich jazykovou strukturu, ediční lokaci a zmapování fragmentárně 

dochovaných starších knihovních celků na základě provenienčních záznamů v knihách.  

   Autorka prokázala v předkládané práci schopnost stylisticky správného a koncizního 

vyjadřování na terminologicky vysoké odborné úrovni.  

   Předkládaná rigorózní práce svými kvalitami vysoce převyšuje obvyklý standard co do 

obsahu i formy zpracování. Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako 

výbornou. 

 

   V Praze dne 4. 4. 2015, 

 

PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 

 



Aspekt kv. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

V půdorysu a koncepci práce je zřetelná 

propracovaná metodika a fundované 

zpracování tématu 

37 bodů 

přínos a novost práce Práce je z velké části přímým pramenným 

výzkumem knižního fondu svatotomášské 

knihovny a primárních archivních pramenů. 

Proto je její přínos pro knihovědné bádání 

nezpochybnitelný. Zvláštní pozornost 

zasluhuje rovněž soupis prvotisků, který je 

zpracován na vysoké odborné úrovni 

19 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Práce důsledně a správně odkazuje na 

použitou literaturu a archivní prameny, a to 

jak v hlavním textu původní diplomové 

práce, tak v soupisu prvotisků. 

19 bodů 

slohové zpracování Práce je psána mimořádně čtivým a živým 

jazykem, odborné vyjadřování je na vysoké 

úrovni. 

14 bodů 

gramatika textu Gramaticky nemám vážnějších výhrad 4 body 

CELKEM   93 bodů 

 

 

 

 


