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Cílem bakalářské práce Patry Bartošové bylo zpracování stručného pohledu na historii 

evropského archivnictví a jeho následné porovnání. 

V úvodu práce se studentka věnuje vymezení pojmu archivnictví a jeho zařazení mezi 

příbuznými vědními disciplínami. V této části pro zpracování využila dostupnou literaturu, 

zejména práce Jiřiny Štouračové a Milady Wurmové. Poté následují jednotlivé kapitoly 

zabývající se historií českého, slovenského a dále německého, rakouského a francouzského 

archivnictví. Na závěr je popsána historie vybraných zemí, mezi které autorka zařadila 

Maďarsko, Polsko a Itálii. Zde autorka využila jak časopisecké studie, tak internetové zdroje. 

Práce sama o sobě závažnější nedostatky nevykazuje, s výjimkou několika neobratných 

formulací či použití ne zcela správných způsobů odkazů na použité zdroje. Ovšem jejím 

zásadním problémem je absence vlastního pohledu na zvolenou problematiku. I když je jistě 

obtížné objevovat v historii evropského archivnictví nové poznatky, tím spíše na úrovni 

bakalářské práce, zpracování vychází spíše z výtahu několika autorských počinů bez 

jakéhokoliv komentáře. Práce tím postrádá vlastní smysl, kterým mělo být na příkladu 

několika zdrojů porovnat, jak se evropské archivnictví vyvíjelo, v čem si bylo blízké a v čem 

zásadně ovlivnilo archivnictví české. Protože historie zde není nijak ohraničena, dostává se do 

problému v současnosti, kde jsou na několika místech použity zastaralé informace, resp. 

aktuální k určitému datu, což bez dalšího vysvětlení vyvolává dojem neznalosti současného 

stavu. 

Na druhou stranu je znát, že se studentka podrobněji seznámila jak s literaturou, tak dalšími 

zdroji, které v práci využila pro stručný nástin bohaté historie. Lze ji tak chápat spíše jako 

obohacení vlastního pohledu na hloubku tématu, než jako dílo zásadnějšího významu. 

Vzhledem k tomu, že je však po stránce  obsahové i technického zpracování na celkem slušné 

úrovni a že vypovídá o zájmu i systematické práci studentky, k obhajobě ji doporučuji. 

S přihlédnutím k výše uvedeným připomínkám ji navrhuji ohodnotit jako dobrou. 
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