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Cílem této zaměřením spíše knihovědné bakalářské práce je popsat vznik a vývoj latinského 

písma, a to od jeho vzniku až do konce středověku. Zahrnuto je díky silným vazbám na psané 

písmo také latinské písmo používané v počátcích knihtisku. Zohledněny jsou v úvodu také 

psací látky a náčiní. 

 

Téma práce je, i přes vymezení na prostor střední Evropy a latinská písma, velmi široké a 

nabízí mnohé způsoby zpracování. Žádá studium mnoha pramenů i od autorů z okolních 

států a v různých jazycích. 

Struktura práce je dobře zvolená a napomáhá přehlednosti i logické návaznosti. Úvodní 

kapitoly vysvětlující základní pojmy jsou dobře zpracovány. U některých částí by bylo vhodné 

uvést další podrobnosti (např. oblasti a období využití jednotlivých typů psacích náčiní; 

důvody náhrady papyru za pergamen/papír v Evropě aj.). Celkově ale lze hodnotit tuto část 

jako dostatečně informativní a přehlednou. 

Kapitoly 4 Předchůdci latinského písma a 5 Vznik latinského písma jsou zpracovány 

odpovídajícím způsobem, zarazí pouze omezený počet zdrojů, ze kterých autorka čerpá. 

Kapitola 6 Ligatury a zkratky obsahuje základní informace, chybí ale podrobnější rozbor 

jejich vývoje a využívání během konkrétních období nebo u konkrétních typů písem. Zvláště 

v některých obdobích byly, převážně zkratky, velmi využívané a určovaly podobu textu i 

samotného písma. 

Kapitola 8 Vývoj latinského písma ve středověku by měla být kapitolou stěžejní. Bohužel 

možnosti, které nabízí, např. popis karolinské minuskuly, autorka ne zcela využila. V kapitole 

8 je několik míst, kde by bylo vhodné uvést zdroje informací případně další podrobnosti 

z různých pramenů (např. dohady o původu karolinské minuskuly str. 29). Popisu karolinské 

minuskuly by slušelo podrobnější popsání jednotlivých období jejího vývoje, např. i 

s ukázkami odlišností jednotlivých etap (v příloze bohužel chybí). 

Na kapitolu 8 logicky navazuje kapitola popisující tisková písma a knihtisk, která podává 

základní přehled o problematice, místy příliš stručný a vybízející k dalšímu rozpracování 

(třeba i na úkol popisu knihtisku samotného). 

 

Celá práce je velmi čtivá a lze si představit její použití pro základní úvod do problematiky pro 

studenty knihovědných oborů. Velmi pečlivě je připravena zejména příloha.  

 



Bohužel výrazným mínusem celé práce je omezení informačních zdrojů na česká nebo 

slovenská díla. Práci by prospělo využití i prací zahraničních autorů. Zároveň autorka mohla 

věnovat větší pozornost článkům v odborných časopisech, opět českých nebo zahraničních. 

Práci i její obsah by to velmi obohatilo. 

 

Zadání bakalářské práce bylo naplněno.  

 

Práci kvůli výše uvedeným připomínkám navrhuji k obhajobě s ohodnocením velmi dobře.  

 

6. září 2010 Mgr. Jan Hutař 


