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Téma předložené diplomové práce je bezesporu jedním z relevantních přístupových úhlů 

k průhledům do činnosti a myšlení historiků. Soukromá knihovna sice dnes už pomalu (ale jistě?) 

ztrácí funkce, které měla v předdigitální době, její heuristickou funkci mění i dostupnost knih v síti 

veřejných a hlavně odborných knihoven, ale to neznamená, že by i dnes přestávala být ukazatelem 

řady údajů nutných či alespoň vhodných pro charakterizaci  ryze odborné či obecně sociokulturní 

pozice daného historika (a nejen historika samozřejmě) – třeba už jen prostorové možnosti bytu 

majitele knihovny limitují velikost knihovny; pak je třeba nucen provádět poměrně přísný výběr knih, 

které si opatřuje, či které také z nejrůznějších motivací dostává.  A knižní dary (pokud jsou v knihovně 

rozpoznatelné)  jsou samy o sobě také významným ukazatelem výše připomenutých odborných a 

sociokulturních zakotveností  toho kterého příjemce knižních darů. 

Josef Svátek a jeho knihovna jsou v tomto směru velmi zajímavou „případovou studií“.   Byl 

historikem i beletristou zároveň, lze položit otázku (autorka diplomové práce ji registruje a zodpovídá 

ji v tradičním výkladu), zda byl více tím či oním. A jeho knihovna je kontaminací obou oborů činnosti. 

Vynikajícím pramenem v tomto směru je „předávací protokol“ Svátkovy knihovny knihovně 

Národního muzea z roku 1898. Je autorčinou nespornou zásluhou, že tento seznam „revitalizovala“ a 

alespoň stručně analyzovala. Toto jádro své práce zasadila do celku Svátkova života. Tím si vytvořila 

vhodný podklad pro nožnou hlubší analýzu jeho knihovny. Bohužel ho využila jenom částečně – jaksi 

na „na okraji“ jádra své práce přinesla cennou mikrosondu do sporu o RKZ, a to v kapitole o Svátkově 

stycích s A. V. Šemberou. Bylo by jistě velmi zajímavé vřadit obsah Svátkovy knihovny do dobových 

souvislostí – mohlo by jít například  analýzu výrazného zastoupení publikací z oboru regionální 

historie, která právě tehdy procházela svým zakladatelským obdobím či šířeji o struktuře 

zastoupených autorů, atp. 

Ocenit je nutné počin J. Jelínkové dohledat dnešní lokaci knih Svátkovy knihovny. To je heuristicky 

velmi cenné. A nejenom to – vypovídá to mnohé o „druhém životě“ této knihovny. Avšak i tady 

autorka zůstala (což nevyčítám, nýbrž konstatuji)  u heuristiky. Viditelným rysem tohoto druhého 

života je nedohledatelnost většiny odborných knih Svátkovy knihovny na rozdíl od knih 

beletristických a ostatních. Lze dohledat důvod? Tuto otázku si autorka neklade. Přitom J. Jelínková 



na řadě míst své práce prokazuje schopnost kritického myšlení a klade si relevantní otázky a nachází 

na ně i přijatelné (pokud jde o hypotetické okolnosti) odpovědi. A opět připomínka, třeba k dalšímu 

zpracovávání tématu: řada titulů Svátkovy knihovny je v původním soupisu uvedena bibliograficky 

nepřesně či neúplně. Sice pracně, ale přesto, je řada z nich dohledatelná v jiných katalozích, ať 

dobových či dnešních digitálních. Stálo by za to dohledat, například pro publikaci tohoto zajímavého 

pramene. 

Po formální a technické stránce nemám k diplomové práci připomínky. 

Závěr: Diplomovou práci Bc. Jany Jelínkové doporučuji k obhajobě, protože splňuje všechna 

požadovaná kritéria pro tento druh prací a je věnována badatelsky relevantnímu tématu, který 

zpracovává pro diplomovou práci dostatečným způsobem. 

Klasifikuji ji, před její obhajobou, jako velmi dobrou. 
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