
Posudek oponenta diplomové práce 

Bc. Eliška Svobodová:  

„Národní konzervační fond ČR“ 

 

   Cílem diplomové práce Elišky Svobodové je představit knižní fond Národního 

konzervačního fondu (NKF), jeho historii, složení aktuální fungování a fungování 

analogických institucí v zahraničí. Autorka se k problematice postavila velmi zodpovědně 

a celé téma zpracovala skutečně pečlivě a detailně.  

   V úvodu seznamuje čtenáře nejen se smyslem a étosem uchovávání národního knihovního 

fondu, ale také s jeho počátky, které oprávněně spatřuje již v iniciativě Karla Rafaela Ungara, 

která vedla k založení autonomní signaturní řady v rámci knihovního fondu Univerzitní 

knihovny označované jako Bibliotheca nationalis, nebo též v prostředí Klementina jako 

„nacionálka“. Jazyková univerzalita sbírané bohemikální literatury se udržela i v Národním 

konzervačním fondu, který shromažďuje bohemikální literaturu (z hlediska jazykového, 

teritoriálního, personálního a tematického) od r. 1901 včetně.  

   Autorka velmi detailně a zasvěceně – jak lze u pracovnice NKF také očekávat – prezentuje 

strukturu knižního fondu NKF rozdělenou do signaturních skupin, přičemž jak vyplývá 

z autorčina výkladu, kombinuje systém dělení a řazení formálně obsahové hledisko. Stejně tak 

se zasvěcenou samozřejmostí prezentuje každodenní standardní i mimořádnou nadstandardní 

agendu NKF sestávající jak z péče o fondy, o vhodné skladovací podmínky a zpřístupnění 

knih z fondu zájemcům z řad čtenářů a odborné veřejnosti, tak také z vývoje nových 

softwarových aplikací.  

   Vývoj softwaru souvisí s další částí diplomové práce, totiž s projekty, na jejichž řešení NKF 

aktuálně pracuje. Jde o projekt Národní digitální knihovny a pro NKF patrně významnější 

projekt Virtuální depozitní knihovny. V rámci prvního spolupracuje s dalšími složkami NK 

ČR na digitalizaci chráněných knižních fondů a na zpřístupnění digitálních kopií veřejnosti.  

Druhý projekt si klade za cíl vytvoření digitální online podpory fungování NKF a obdobných 

institucí v českém prostředí. I v této části prokázala autorka nadstandardní přehled a hluboké 

znalosti problematiky obou projektů.  

   Pozoruhodně detailní pozornost věnuje Eliška Svobodová ochraně knihovního fondu a jejím 

zákonitostem. Tuto problematiku pojednává jak teoreticky, tak také fundovaně prakticky. 

Z textu je zřejmé že s ochranou knižního fondu má bohaté zkušenosti a že tato kapitola 

nestojí, tak říkajíc, na vodě. Velmi dobře se orientuje jak v klimatických hodnotách 

doporučovaných v knihovních depozitářích, tak v přípravcích a nástrojích aktuálně užívaných 

na restaurování knih. 



   Stěžejní kapitolou je však srovnání praktického fungování českého NKF a situace 

v analogických zahraničních institucích. Autorka podnikla studijní cestu do švýcarského 

Bernu, aby na místě poznala fungování tamního konzervačního fondu. Objektivně srovnává 

výhody i nevýhody obou institucí.  

   V závěru diplomové práce autorka vznáší řadu praktických návrhů na změny a úpravy 

v českém NKF, které vyplývají z jejích zkušeností z práce v NKF a – patrně – rovněž z její 

švýcarské studiní cesty.  

   Úhrnem lze říci, že Eliška Svobodová napsala skutečně zdařilou práci, která na několika 

místech svým přínosem přesáhla své zadání. Prokázala fundované znalosti pramenící z její 

práce v NKF. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou.  

 

 

    

 

   V Praze dne 9. 9. 2015, 

 

       PhDr. Richard Šípek, Ph.D.       

 

  



 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Metodika i věcné zpracování zcela 

odpovídají tématu. 

35 bodů 

přínos a novost práce Práce přináší velmi pečlivou analýzu fondu 

NKF a komparaci tuzemské a zahraniční 

situace  

17 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 stylisticky dobře. Bez 

vážnějších výhrad 

12 bodů 

gramatika textu Gramaticky nemám vážnějších výhrad 4 body 

CELKEM   87 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) 

 


