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1. Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Autorka si za téma své práce zvolila poněkud opomíjenou oblast dějin kultury. Písmo 

představuje složitý fenomén, který může být nahlížen z mnoha rozličných úhlů. Latinkové 

písmo nebývá vnímáno jako projev výtvarného umění, zvlášť pokud se jedná o jeho běžně 

užívanou podobu při záznamu informací. Souvislost písma s kulturními a společenskými 

proměnami je velmi zajímavé ale málo zkoumané téma. Autorka se v průběhu práce 

seznamovala s  písmem v jednotlivých etapách dějin a snažila se zachytit proměnu role, jakou 

písmo plnilo ve společnosti a také souvislosti, v nichž se měnila grafická podoba latinky. 

Původní záměr práce vycházel z předpokladu, že písmo bylo od středověku výhradně v rukou 

církve a v novověku došlo k jeho sekularizaci. Při bližším zkoumání se však toto tvrzení 

ukázalo jako příliš zjednodušující.  

 

2. Otázka metodičnosti přístupu 

Práce je příkladně rozvržena. Autorka postupuje velmi systematicky jednotlivými epochami, 

kde popisuje nejprve historické skutečnosti a kulturní změny. Následně zužuje zkoumanou 

oblast na knižní kulturu a nakonec na samotné písmo knižní i listinné. Tvarovým proměnám 

jednotlivých písem je věnována náležitá pozornost se zdůrazněním souvislostí těchto proměn 

s výše uváděným kontextem. Při práci autorka narazila na celou řadu problémů, kdy zjistila, 

do jaké míry je obtížné dodržet zvolenou systematizaci. Zvolený přístup velmi dobře 

vyhovoval epochám středověku i renesance v publikacích dostatečně zpracovaných. Ovšem 

podobným způsobem zachytit proměny písma po nástupu knihtisku nebylo zdaleka 

jednoduché. Přesto se autorce podařilo udržet kompaktnost práce a i složité období 

průmyslové revoluce je charakterizováno způsobem zcela vyhovujícím rozvrženému členění. 

 

3. Věcné poznámky 

Práce je proložena ukázkami písma v dostatečné míře, která je třeba k doplnění textu. 

Součástí práce je obrazová příloha s celostránkovými vyobrazeními. Ostatní ukázky abeced a 

souvislých textů jsou řazeny přímo do textu, což napomáhá srozumitelnosti. Popisované 

změny tvarů i celkový charakter písma vidíme přímo a bez dlouhého hledání. Autorce bych 

však vytkla, že grafické podobě ukázek nevěnovala dostatečnou pozornost. Některé příklady 



písem by mohly být zobrazeny ve větší podobě, jindy by naopak stačil výřez. Také zalomení 

obrázků v textu není zcela bez chyb. Práce tím ztrácí na grafické úrovni, což je škoda, zvláště 

s ohledem na zvolené téma. 

 

4. Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Literatura vztahující se k tématu je vybrána v odpovídajícím rozsahu. Soubor zpracovaných 

publikací obsahuje díla historická, umělecká i sociologická. Tato různorodost odráží 

skutečnost, že téma práce přesahuje do několika oblastí společenských věd.  

Literatura je zapsána bibliograficky správným způsobem. Poznámkový aparát doplňuje a 

někdy upřesňuje informace uváděné v hlavním textu. Poznámky jsou zapsány technicky 

správně a jejich množství nepřekračuje únosnou míru, která by komplikovala plynulost čtení. 

 

5. Jazyková stránka práce 

Práce je napsána odpovídajícím odborným jazykem. Při čerpání informací z velmi rozličných 

zdrojů se autorce podařilo v dostatečné míře udržet poměrně jednotný jazyk v celé práci. Také 

se zdržuje hodnocení jednotlivých historických skutečností a zdržela se i preferování 

výtvarných projevů některého uměleckého slohu na úkor jiného.  

Poněkud zarážející je terminologie, odlišná od terminologie užívané v oblasti pomocných věd 

historických. Tento výběr však autorka dostatečně objasňuje v příslušné kapitole, řazené hned 

za úvodem. 

 

6. Závěrečné hodnocení 

Autorka pracovala velmi systematicky a houževnatě. Za podstatný klad v její práci považuji 

ochotu upustit od schematických tvrzení, pokud se při studiu ukázala jejich nepodloženost.  

I při využívání textů autorů, jejich zaujatost nelze přehlédnout, si dokázala udržet odstup. 

 

Práci navrhuji k obhajobě, moje hodnocení je 1, tedy výborně. 

 

Jana Průšová, vedoucí práce, 30. 5. 2015 

 


