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Sára Kulová, studentka bakalářského stupně, zvolila jako téma závěrečné práce fragment 

knihovny Karla Teigeho, z jehož původní rozsáhlé knihovny, reprezentující v celé šíři dobovou 

domácí i zahraniční odbornou umělecko-historickou a politologickou literaturu, se právě tato 

část stala předmětem zájmu Státní bezpečnosti. V několika tisícovém souboru knih byly 

samozřejmě četné beletristické tituly, část z nich dedikovaná Teigemu. Ty však v této práci 

byly využity jako i další tematické oblasti zastoupené v Teigově knihovně zcela v souladu se 

zadáním bakalářského úkolu jen v podobě dokreslujících informací.  

Autorka bakalářské práce podnikla soustavný průzkum dostupných primárních i 

sekundárních zdrojů, aby objasnila, proč a jakým způsobem byla původní knihovna 

rozdělena. V  rozsáhlé literatuře o Karlu Teigovi se dokázala zorientovat a vybrat pro své 

téma podstatné informace. Zaměřila se na klíčové události v Teigově životě, které zúročila 

v kapitolách vysvětlujících genezi fragmentu knihovny a pravděpodobné důvody, které vedly 

Státní bezpečnost k zabavení právě této části knihovny.  

V práci je přesvědčivě popsáno díky úryvkům z dobového tisku a úřední korespondence, 

v jakém kontextu a atmosféře postupně narůstala kritika až k denunciaci osobnosti a díla 

Karla Teigeho, jejímž přímým důsledkem bylo zabavení písemností a tisků bezprostředně po 

Teigově smrti.  

Práce je dobře rozvržená, struktura funguje, kapitoly na sebe navazují. Z hlediska stylistického by bylo 

možné autorce vytknout na několika místech neodborný styl. V práci nejsou zbytečné překlepy ani 

větší gramatické chyby. 

Nedostatky převážně drobného charakteru neovlivňují hlavní přínos práce – spočívající 

v originálně zvoleném postupu a naplnění zadaného úkolu bakalářské práce. Osobní 

knihovny představují v oblasti knihovních sbírek fenomén, který nebyl dosud řádně 



analyzován a zhodnocen a proto každá dílčí práce vykonaná na tomto poli významně přispívá 

k pochopení knižní kultury v dobových souvislostech.  

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 
hodnocení  

metodologie a 
věcné zpracování 
tématu  

Práce vyhovuje zadání práce.  40 bodů  

přínos  Originálně využité a interpretované 
informace z primárních zdrojů. 

20 bodů  

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů  

Pramenná základna včetně způsobu 
citování je vyhovující. 

20  bodů  

slohové zpracování  Drobné prohřešky proti odbornému 
stylu. 

10 bodů  

gramatika textu  Nevyskytují se hrubé chyby.  5body  

       

CELKEM   95 bodů  
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