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Předkládaná bakalářská

práce je jednou z mála, která zabíhá do oblasti knihovědy, než do
ostatních specializací na UISKu. Už jen tato skutečnost ukazuje, že studentka měla velmi
aktivní zájem o danou problematiku.
Vytkla si záslužný cíl, totiž doplnit soupisové dílo M. Bohatcové a J. Hejnice z r. 1981, a to
na základě svého studia dalších prací, které vznikly v pozdějších letech. Studentka musela
projevit značnou dávku entusiasmu, aby postihla všechna díla J. Nigrina, která chyběla v
soupisu M. Bohatcové a J. Hejnice.
Práce samotná je členěna do několika kapitol, které na sebe velmi dobře logicky navazují,
od obecného ke konkrétnímu.
Sice v krátkosti, ale v dostačující míře pro tento druh práce, se dozvíme základní
skutečnosti o knihtisku, tiskařských technikách, o prostředí ve kterém se J. Nigrin ve své
době pohyboval a také se seznámíme s jeho tiskařskou konkurencí i kolegy. Postavu
samotného J. Nigrina popsala studentka velmi dobře, s důrazem na jeho profesní kariéru
a její kontext. Je patrné, že studentka má k tématu opravdový vztah. V těchto úvodních
kapitolách je vidět, že jí nedělá sebemenší problémy velmi dobře využít odbornou
literaturu i vhodně zvolit její výběr (Voit, Winter, Bohatcová aj.).
V části práce nazvané Rozbor dochované produkce je velmi přehledný analytický výčet
zjištěných tisků, který je oproti dílu M. Bohatcové a J. Hejnice doplněn o 45 titulů, které
studentka dohledala. Výčet je členěn podle let (celkem 35), ve kterých byl tiskař činný.
Přílohy práci velmi ilustrativně doplňují a poskytují další doplňující pohled na úvodní část.
Užitečnou a dobře zvládnutou se jeví příloha Č. 2, která je vlastně soupisem všech tisků J.
Nigrina. Záznamy jsou v minimální podobě, což ale této bakalářské práci naprosto
dostačuje.

Zpracování tématu v této bakalářské práci odpovídá zadání, stylistická a formální stránka
taktéž, doporučuji tedy práci k obhajobě s ohodnocením výborně.
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