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Práce, která je předmětem předkládaného posudku, se zaměřuje na osud osobní knihovny 
Karla Teigeho po umělcově smrti. Činí tak oproti očekávání nejen v kontextu Teigeho života, 
díla a působení, ale především se pokouší o včlenění – „usouvstažnění“ (cit. z práce) 
knihovny a tohoto zmíněného užšího kontextu do kontextu širšího - uměleckého a politického 
v místě a v čase v němž byla knihovna budována na pozadí událostí, které ji formovaly a které 
předurčily také její osudy. A to proto, aby byla schopna odpovědět na otázky týkající se 
důvodů rozdělení knižního fondu a ostatní písemné pozůstalosti po Teigeho smrti do sbírek 
Knihovny Národního muzea a Památníku národního písemnictví, jeho neúplnosti a okolností 
osudu tohoto fondu. Jedná se zde podle mne o úspěšný pokus o širší pohled knižní kultury na 
torzo fondu jedné z osobních knihoven.  
V práci oceňuji také použití velkého množství v poznámce pod čarou citovaných archiválií ze 
sbírek Památníku národního písemnictví. Diplomantka zde provedla kus samostatné 
badatelské práce. Ač nepříliš typické, však zde velmi vhodné se mi zdá prokládání samotného 
textu citacemi z těchto archiválií.
Práce je čtivá, stručná, s celkově dobrým spádem, třebaže občas je možno setkat se v ní 
s hovorovým výrazem či nevhodným spojením (např. na str. č. 9: „Stalo se to 3. 10. 1951“; 
tamtéž: „A proč se vůbec zabavovala?“; str. č. 37: „zde naleznem…“).
Je zde znatelný zájem autorky o zpracovávané téma a předem jasně dané a formulované cíle 
znalé požadavků, které si zpracování podobného fondu a uvedení potřebného kontextu klade.
V druhé části práce se diplomantce podařilo dobrat se odpovědí na otázky, které si na začátku 
kladla, není mi však jasné, jak došla k závěru na str. 35, v němž tvrdí, že: „ve skutečnosti 
knihovna PNP v 90. letech přijala od Národního archivu 290 svazků Teigeho pozůstalosti“.

Práce podle mne s přehledem přesahuje nároky práce bakalářské, navrhuji ji proto hodnotit 
jako výbornou.

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 
hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 
stránky práce, splnění zadaného úkolu, 
využití výzkumných metod apod.

40 bodů

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 20 bodů

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů

hodnotí se zejména využití odkazů a 
pramenů v textu, korektnost citování; 
hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 
v případě plagiátů je student vyřazen ze 
studia bez další obhajoby)

20 bodů

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 
styl vyjadřování; rozsah práce

15 bodů



gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 
čárky ve větách apod.

5 bodů

CELKEM 100 bodů
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