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Cíl práce:
Hlavním cílem předkládané bakalářské práce bylo popsat vznik a vývoj latinského 

písma, a to od jeho vzniku až do konce středověku. Zahrnuto bylo také latinské písmo 
používané v počátcích knihtisku. Opomenuty nebyly ani psací látky a náčiní, mající vliv na 
vývoj a vzhled písma. Geograficky byl popis omezen na oblast střední Evropy. 

Shoda se zadáním bakalářského úkolu:
Zadání bakalářské práce bylo splněno ve struktuře i obsahu.

Struktura práce: 
Předkládaná bakalářská práce je členěna do jedenácti hlavních částí. Autorka nejprve 

v úvodu krátce nastiňuje počátek písma. Ve druhé a třetí kapitole shrnuje užívanou 
terminologii a popisuje psací látky a náčiní. V následujících kapitolách pak postupně přechází 
od předchůdců latinského písma, přes jeho vznik, až k jeho vývoji ve starověku a středověku, 
aby se nakonec věnovala problematice prvních tiskových písem. V desáté kapitole se snaží 
nastínit význam a užití latinského písma.

Dalo by se na několika místech diskutovat o některých tvrzeních. Např. str. 10 
„Voskové tabulky se pro výše zmíněné účely [autorka míní psaní dopisů, účtů, konceptů a 
využití jako školní pomůcky] užívaly nejen ve starověku, ale i po celý středověk.“ Na tomto 
místě, by bylo lepší toto tvrzení pro období pozdního středověku více specifikovat, případně 
doložit příklady.

Nemohu zcela souhlasit s autorkou, která uvádí při popisu gotické kurzívy „Spektrum 
těchto variant kurzívního písma je natolik široké, že přesahuje možnosti této práce“. 
Domnívám se, že naopak uvedení alespoň některých faktorů ovlivňujících vznik variant 
kurzívního písma by celý text spíše obohatilo. Stejně tak bych uvítala více podrobností u 
popisu problematiky národních písem, která byla jen mírně naznačena na str. 27.

Kapitola pojednávající o Významu a užití latinského písma se hlavně zabývá 
významem latinského písma pro současnost. Velmi zkráceně v necelém jednom odstavci je
shrnut význam latinského písma pro jeho současníky. Chybí mi vysvětlení, proč se latinské 
písmo stalo tak oblíbeným a nakonec univerzálním písmem. Jak se na něj dívali a jak je 
vnímali lidé v jednotlivých obdobích vývoje, včetně většího nastínění změn podob písma 
v souvislosti se změnami používaných psacích látek. Proč z něj vycházela některá tzv. národní 
písma - merovejské, langobardské, vizigótské, ostrovní písma (vysvětlení na str. 27, považuji 
pro kapitolu pojednávající o významu písma za nedostatečné).

Z formálního hlediska se dá konstatovat, že v Závěru není shrnuta zpracovávaná 
problematika, uskutečněné závěry a hlavní teze předkládané bakalářské práce, ale pouze 
shrnuty informace z předmluvy informující o cíli textu a obsahu jednotlivých kapitol.

Stylistická úroveň práce:
Odborná stylistika práce je dobrá. Pouze na několika místech zůstalo několik 

formálních chyb či překlepů. Např. str. 31, 2 odst., 2ř. – „Gotické písmo, jež písmem tohoto 



období, muselo za dobu svého působení…“, str. 40, 2 ř. odspoda – „vznikla celá řada 
tiskových rotundy různých velikostí“, str. 44, 1 odst., 7 ř. – „bylo umožněno jeho přejímání do 
celou řadou národů“.

Volba informačních zdrojů:
Autorka předkládané bakalářské práce uvádí v soupise použité literatury 42 publikací a

článků. Je škoda, že většina textu pojednávajícího o jednotlivých druzích a typech písma je 
převážně kompilací textů Gustava Fridricha (1898), Alexandra Húščavy (1951) a Františka 
Muziky (1963, autorka pracovala s nezměněným reprintem z roku 2005). Přestože díla těchto 
autorů patří stále mezi klíčová, bylo možné jejich tvrzení doplnit o novější poznatky. 
Z novějších prací je zastoupena práce Hany Pátkové Česká středověká paleografie (2008). Při 
popisu tiskových písem vycházela autorka z Encyklopedie knihy Petra Voita (2006, autorka 
použila nezměněné vydání 2008). Při práci mohla autorka více využít časopisecké a 
sborníkové produkce a zcela vynechala oblast zahraniční knižní i seriálové literatury, která by 
jistě stála za zapracování do předkládaného textu.

Formální úprava práce:
Po formální stránce nemám připomínek. Text je doplněn kvalitní obrazovou přílohou, 

znázorňující ukázky jednotlivých druhů a typů písma, o kterých se hovoří v textu.

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

V Praze, dne 5. září 2011 PhDr. Petra Večeřová




