
Posudek vedoucího diplomové práce 

Bc. Veronika Sladká:  

Historie a současnost klášterní knihovny u sv. Tomáše v Praze 

    

   Zadáním a cílem diplomové práce Veroniky Sladké byl všeobecný nástin dějin klášterní 

knihovny augustiniánů poustevníků u sv. Tomáše na Malé Straně na pozadí historie 

malostranského kláštera, ale také augustiniánského řádu obecně. Svatotomášskou knihovnu 

odborná literatura až na několik vzácných výjimek přehlíží a souvislému průzkumu jejího 

knižního fondu se nevěnovala dosud žádná z moderních odborných statí.   

   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 nástinu dějin svatotomášské knihovny podnikla autorka zajímavou komparaci 

dostupných pramenů dotýkajících se osudů knižní sbírky v době třicetileté války. Zdůrazňuje 

jejich nejednoznačnost a prezentuje dvě možné linie událostí, které ovlivnily podobu 

svatotomášské knižní sbírky. 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. 

Diplomantka v ní prokázala schopnost práce s dobovými literárními prameny a jejich střízlivé 

a objektivní komparace.  

   Za druhou dominantní část diplomové 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.  

   Paralelně s diplomovou prací a jako její organická součást vznikal také detailní soupis 

prvotisků svatotomášské knihovny, který sice není součástí diplomové práce, ale tato práce 

z něj velmi často čerpá, především v oddíle věnovaném provenienčním záznamům.  

   V neposlední řadě je na místě zdůraznit stylistické kvality předkládané práce. Autorka se 

vyjadřuje jazykově koncizně, terminologicky odborně a přitom čtivě, což nebývá v případě 

současných diplomových prací samozřejmostí. 

   Předkládaná diplomová práce svými kvalitami převyšuje standard současných 

knihovědných diplomových prací co do obsahu i formy. Proto ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnotit ji jako výbornou.  

 

   V Praze dne 6. 9. 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. 

18 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Práce důsledně a správně odkazuje na 

použitou literaturu a archivní prameny. 

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   92 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) 

 


