
Posudek oponenta diplomové práce  

 

Bc. Veronika Sladká, Historie a současnost klášterní knihovny u sv. Tomáše v Praze, 

diplomová práce předložená k obhajobě na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF 

UK, Praha 2015. 

 

Diplomová práce se věnuje dějinám knihovny kláštera augustiniánů u sv. Tomáše v Praze od 

jejích středověkých počátků až do současnosti. Vychází jednak ze samotných dochovaných 

knih, jednak z knižních katalogů a dalších písemností archivní povahy k dějinám knihovny, 

jež jsou uloženy v řádovém archivu. Rozsáhlý úvod k práci nejprve představuje 

augustiniánský řád a jeho působení v Čechách, následuje pojednání o vztahu řádu ke 

knihám v jednotlivých dějinných obdobích a charakteristika současného stavu fondu. Další 

oddíl se věnuje literatuře a pramenům a vymezuje metodologii práce. Samostatná kapitola je 

věnována vzniku a rozvoji klášterního fondu ve středověku. Jádro práce tvoří kapitola 

o dějinách fondu v období raného novověku. Ta je ještě doplněna o výklad o vývoji fondu od 

19. století až do současnosti. 

 Jedná se o klasickou práci z oboru dějin knihoven, která má ale zajímavé přesahy, a to 

zejména v kontextu kulturních dějin 18. století. Pro středověké dějiny knihovny se opírá 

o závěry starší literatury, dějiny fondu v raném novověku jsou vedle literatury založeny i na 

původním výzkumu diplomantky, která je správkyní tohoto knižního celku a průběžně 

pracuje na jeho katalogu.  Sladká právem za vrcholná období v českém působení řádu 

prohlašuje 14. a 18. století, kdy augustiniáni zaujímali důležitá místa na pražské univerzitě a 

byli oblíbenými zpovědníky a kazateli, stejně tak vychovateli. K mladšímu období 

shromažďuje i mnoho zajímavých poznatků. 

 Když Sladká popisuje působení augustniniánského řádu a jeho vztah ke knihám ve 

14. století, zabývá se výlučně knihovnami, ale ne literární činností českých augustiniánů. Na 

druhou stranu ale věnuje určitou pozornost například významným učencům na pražském 

řádovém studiu generale. Hledání „humanistických“ rysů v Klenkokově komentáři 

k Sentencím je možná trochu unáhlené, protože konstrukce díla, kterou diplomantka 

popisuje (s. 49) odpovídá požadavkům dobové scholastiky. Stejným způsobem byly na 

„originálních“ pramenech čerpaných ovšem často „z druhé ruky“ postaveny jiné dobové 

učené spisy. S odmítavým postojem augustiniánů k Husovu učení to rozhodně nebylo tak 

jednoznačné, jak diplomantka tvrdí (s. 16). O opaku svědčí mj. některé zachované rukopisy 

Husových spisů a ostatně sama diplomantka uvádí reformní, v tom i Husovy spisy 

dochované v knihovně rokycanské kanonie (s. 57).   

 Pokud jde o období raného novověku, považuji diplomantčin přístup za velmi 

přínosný. Nesklouzává k nudnému výčtu knižních titulů obsažených ve fondu, ale snaží se 

svá zjištění zasadit do rámce kulturních dějin. Oceňuji, že i v analytických partiích je její 

práce poměrně čtivá, byť čtenáře trochu ruší množství překlepů a místy i gramatických chyb. 

Sladká v knihovně pro 16. století doložila vlastnické přípisky katolíků z prostředí císařského 

dvora; ostatně podle matrik se u kostela soustředili jak domácí katolíci, tak katoličtí cizinci, a 

tak upozornila na jeho mimořádný význam. Určitým nedostatkem práce, který se ovšem dá 

před otištěním výsledků napravit, je skutečnost, že diplomantka k dějinám klášterních 

knihoven v raném novověku až na výjimky necituje zahraniční literaturu. Zmíněné výjimky 

se pak týkají pouze augustiniánských knihoven, chybí přehledové literatura o řádových 

knihovnách v raném novověku. 



 Podle všeho z odborné literatury diplomantka přejímá apriorně negativní pohled na 

husitství a na osvícenství. Vzhledem k tématu její práce je to snad do jisté míry pochopitelné, 

byť by větší uměřenost v některých formulacích byla asi na místě. Po stránce bibliografické 

by bylo dobré vedle odkazů na ISTC doplnit i odkazy na VD 16 a 17 (ty jsou uvedeny jen 

v malém množství případů). Drobné lapsy je možné najít i v seznamu literatury. Zamyslet by 

se dalo i nad některými uváděnými tvary osobních jmen. V latinském textu jsou často 

překlepy, bude nutné ověřit některá čtení provenienčních poznámek. Zkratky by se měly 

rozepisovat bez teček. Bylo by možné mít i určité terminologické výhrady (za všechny např. 

nový pojem „paleotisky“, s. 62 a dále). Z drobností je možné zmínit, že úvahy o možné 

totožnosti dvou rukopisů obsahujících quadragesimalia (s. 45, pozn. 212) jsou bezpředmětné, 

protože evangelní perikopou Cum ieiuniatis určenou pro popeleční středu začínaly všechny 

postní sbírky na evangelní perikopy. Historia scholastica nebyla „základní učebnicí dějin ve 

středověku“ (s. 54), byla to biblická dějeprava. Poněkud anekdoticky vyznívá věta, že 

u Lutherových přátel byly některé spisy uchovávány „jako relikvie“ (s. 25). V tomto výčtu by 

se dalo pokračovat. 

 Závěry práce ovšem významně posouvají bádání o dějinách svatotomášské knihovny. 

Ukazuje se, že ze středověké konventní knihovny se v klášteře nedochovalo zřejmě nic. Není 

jasné, zda za třicetileté války byla část knih vyvezena, protože zprávy pramenů si odporují. 

Provenienční průzkum odhalil v knihovně starší svazky než z doby odvozu, takže je jisté, že 

knihovna jako celek za třicetileté války nezanikla. V 18. století byly při akvizici knih 

preferovány teologie a filosofie, ale i další obory včetně exaktních. Důležité a do značné míry 

původní jsou také závěry k jednotlivým osobnostem 18. století, které se zasloužily 

o knihovnu. 

 

Na práci oceňuji snahu předložit všeobecně dostupný, čtivý text a zejména pečlivý 

analytický přístup její autorky, který je postaven na provenienčním průzkumu, určování 

fragmentů inkunábulí a určování vazeb v EBDB. Tyto přednosti podle mého soudu do 

značné míry neutralizují výše uvedené výtky, které reagují na chyby, jež se u nadějných 

začínajících badatelů mohou vyskytnout, a přesvědčují o tom, že se jedná o významnou práci 

pro další výzkum na poli českých klášterních knihoven. 

 

Diplomovou práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 

 

V Praze dne 3. září 2015 

 

Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. 

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspekt diplomové práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Práce je po metodologické a věcné stránce zpracována na 

vysoké úrovni, autorka prokázala schopnost práce 

s prameny a literaturou k dějinám knihoven. 

38 bodů 

přínos a novost práce Práce je přínosná, protože je založena na původním 

výzkumu a zpracovává dosud nepojednané téma. 

20 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití 

informačních zdrojů 

Citování archivních pramenů i literatury je korektní a 

v zásadě v souladu s příslušnými normami. Na některých 

místech mohla být citována další literatura či 

bibliografické zdroje (VD 16 apod.). 

12 bodů 

slohové zpracování Čtivost textu je slušná. Styl vyjadřování je odborný a 

rozsah práce dostatečný. 

12 bodů 

gramatika textu V práci se se vyskytuje mnoho překlepů a dokonce také 

gramatické chyby. 

1 bod 

    

CELKEM  83 bodů 

 

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) 

 


