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Předložená bakalářská práce v rozsahu 58 stran včetně obrazových ukázek písma.

23 knižních titulů použité literatury. Relevantními tituly zastoupena pouze problematika vývoje 

písma. Z dějin umění a kultury většinou pouze slovníková a encyklopedická díla, přehledové práce, 

osvětové přehledy dějin umění (Pijoan, Gombrichův Příběh umění) nebo popularizující knihy, např. 

Paul Johnson, Dějiny renesance.

Text členěný kromě úvodu a závěru do 5 kapitol (Karolinská renesance – Gotika – Renesance – Písmo 

po vzniku knihtisku)  má pokrýt dějiny kultury od středověku do 19. století.

Nejsou zřetelně  vymezeny a zdůvodněny dolní a horní časové hranice textu. Strukturování práce 

neodpovídá  struktuře „dějin kultury“.

V úvodu (s. 1) zdůvodnění funkce písma: uchování informací – komunikace – svědek minulosti –

nositel kultury – odraz kultury společnosti.

Chybí další funkce písma z hlediska dobové kultury

Není vymezen okruh písemných památek, v nichž by měla být funkce písma sledována. Uvedeny 

pouze namátkou zvolené příklady z oboru knižní kultury. Nejsou dostatečně definovány typy 

uvedených knih  evangeliář – evangelistář. Další typy uvedeny nejsou.

Autorčin záměr:  sledovat vývoj latinkového písma od raného středověku do 19. století. Není 

upřesněna a zdůvodněna volba dolní a horní hranice historického záběru. Není jasně vymezen 

kulturní  nebo geopolitický prostor. Evropa? Západ?  Zmatený pohyb v prostoru i v čase.

Autorka se chce soustředit na poslání a tvarové proměny písma – ve kterých se zrcadlí momentální 

stav společnosti a dobového vkusu (s. 1). Chybí charakteristika společnosti v daných obdobích. Je 

kategorie vkusu relevantní pro kulturu středověku?

Autorka proklamuje, že chce sledovat vývoj písma  na pozadí měnící se kultury v jednotlivých 

epochách. V názvu ale slibuje, že bude sledovat funkci písma. 

Autorka se chce soustředit na tvarové a funkční proměny v souvislosti s úlohou, kterou v dané době 

ve společnosti plnilo (s. 2). Opět chybí charakteristika společnosti a analýza vazby mezi tvary písma 

a kulturou. Vlastní nebo převzaté dojmy o vazbě mezi architekturou a písmem?

Práci člení do kapitol podle „po sobě jdoucích uměleckých epoch“ – v první kapitole „románské 

období s důrazem na karolinskou renesanci“, dále „gotika“  a „renesance“ – další epochy (blíže 

nespecifikované a časově nevymezené) jsou podle autorky „výrazně poznamenány nastupující 



průmyslovou revolucí s ní souvisejícím technickým zdokonalováním tisku a vznikem masově šířené 

kultury“ (s. 1)

Uvedený sled epoch a jejich charakteristika neodpovídají obecně přijímanému  schématu a také 

nenasvědčují, že by si autorka v průběhu studia osvojila základní orientaci v čase, prostoru a 

pojmosloví – viz úvod do historie, příprava k EDK atd.

Autorka  chce písmo nahlížet  z kulturologického pohledu (s. 3), ale z názvu: funkce písma v dějinách 

kultury. Vidí (nevidí) rozdíl v těchto přístupech? Nebo je považuje za shodné?

Kulturu společnosti definuje: jako výsledek dobových názorů a hodnot , jež se nějakým způsobem šíří, 

ukládají a konzervují – buď v „podobě umění, jakým je architektura, sochařství či malířství, nebo 

v teoretické rovině v podobě nejrůznějších spisů… podoba písemností je kulturou hluboce ovlivněna a 

přímo z ní vychází.“ (s. 1) Je tato definice kultury  adekvátní proklamovanému zaměření práce? 

V kapitole „Terminologie“ (4 odstavce s. 3) – vysvětluje pojem „paleografie“, všímá si rozdílů mezi 

paleografickou a typografickou terminologií, přiklání se k typografické. Jiné pojmy užívané ve své 

práci v této kapitole nevysvětluje, i když je zřejmé, že s jejich pochopením má potíže.

„Karolínská renesance“ (s. 4-5)  začíná datem 529 (počátek středověku a ukončení starověku). 

Do které doby a prostoru je možné situovat karolinskou renesanci? Proč se v té souvislosti užívá 

bližší určení renesance? 

Autorka vychází z textu René Hughea (s. 244) „Umění, život a ideje“ z Encyklopedie středověku 

(Librairie Larousse1958, česky v Odeonu 1969), ovšem v citaci v pozici autora uvádí Larrousse (???).  

Huyghe v úvodu kapitoly „Jaro Západu“ líčí historické okolnosti a situaci v evropském  umění od 6. do 

12. století. Zřejmě z tohoto celkového úvodu k následující encyklopedické kapitole o umění raného 

středověku (Jean Hubert), pojala autorka dojem, že románské umění je součástí karolinské 

renesance. Jak se charakterizuje a kam se obvykle  situuje „románské umění? V následujícím 

odstavci autorka pokračuje parafrází z jiného Huygheova úvodu: Umění, život a ideje, v téže 

encyklopedii (s. 348), kterým však uvádí kapitolu o gotickém umění, tedy umění z doby 13. a 14. 

století. V dalším odstavci autorka pokračuje líčením situace v merovejské Galii  (cituje z textu P. 

Richéa a Vergera, Učitelé a žáci) – vyjmenovává kláštery, které  měly význam  „pro vzdělanost a 

myšlení“ . Proč ne, ale jak vidí historické a kulturní souvislosti?

V následující podkapitole s názvem „Kultura“ se autorka znovu vrací na začátek středověku, píše, že 

„na území bývalé západořímské říše nastala postupná obnova (nepíše čeho). Již nemělo (co?)

výhradně středozemní ráz … stalo se skutečně evropským a mnohem rozmanitějším.“ Dále píše o 

„národech, které tehdy evropský prostor ovládaly … o ožívání architektury … pokřesťanšťování 

pohanských kmenů.. o křtu Chlodvíka … a schizmatu 1064) (toto vše v rozsahu 15 řádků).

Následující odstavec časově vymezuje „před obdobím karolinské renesance“  (nikde v této práci není 

toto období časově vymezeno a jeho název objasněn). Píše o mozaikách v Ravenně, v Římě – bez 

přechodu v následujícím řádku o byzantském umění a kultuře apod. , aniž by naznačila vztahy a 

souvislosti se svým tématem.  V závěru odstavce se odvolává na Pijoanův svazek 3, 1998). Pokračuje 

o germánských kmenech (cituje Gombrichův Příběh umění), navazuje textem o usazení Franků, 

Burgundů aj. (cituje Pijona sv. 3) a pokračuje o mniších a misionářích v Irsku a Anglosaské Anglii 



(Gombrich). Opravdu považuje tyto tituly za postačující k řešení problémů, které si ve své práci 

vytkla? V závěru podkapitoly se dostává ke Karlovi Velikému – k jeho vojenským tažením apod. O 

kultuře za jeho vlády pouze: „Návrat k antické kultuře je od té doby znatelný v architektuře, 

v rukopisech i v dekorativních ornamentech….. O existenci a fungování klášterních, palácových 

skriptoriích, o roli panovníka v kultuře říše, o posvátné a politické funkci písma, o jednotlivých 

autorech – dílech knižní kultury , písemné kultury ani zmínka. Podkapitolu končí citací z „Larousse“, 

respektive textu R. Hughea (s. 244).

Následuje podkapitola „Románská knižní kultura“ – zřejmě autorka žije v domnění, že se tak 

označuje období  karolinské kultury.

Zahajuje ji irskými rukopisy (sic) – (cituje Pijoana sv. 3). V následujících dvou odstavcích vychází 

z knihy L. Pavláta, (Tajemství knihy) – a bez komentáře (a zaváhání) užívá jeho souhrnná  označení 

„středověká knižní ilustrace“ – „knižní kresba na dvoře Karla Velikého“ – „německé písařské školy“….. 

iluminace románského období.  Navazuje opět Pijoanem (sv. 3) a píše o karolinské renesanci. 

Následuje podkapitola „Písmo“ – uvádí ji větou: „Umění, vzdělanost a náboženství se jako projev 

kultury od vynálezu písma zaznamenávaly a zapisovaly.“ ??? Je to smysluplné a dostačující 

vysvětlení?

Další věta: V románském období tak vznikaly nejrůznější náboženské a církevní texty …..

V dalším odstavci: V polovině 8. století se v západní Evropě…. (přehled písem)

Jak si autorka představuje kontinuální kulturně historické vyprávění?

Proč člení následující text na podkapitoly?  „Karolinská minuskula (v rozsahu 12 řádků)  - „Tvarová 

charakteristika karolínské minuskuly  (24 řádků) – „Význam karolínské minuskuly (9 řádků) o funkci 

karolínské minuskuly pouze: „má významnou úlohu v dějinách navždy…. jako první sjednotila formy 

latinky … ustanovila podobu malé abecedy až do současnosti“. Ani zmínka o tom, jako měla mít a 

měla funkci ve své době.

Kapitola „Gotika (s. 14)

Na konci první třetiny 12. století … první stavby ohlašující gotiku ….vliv sv. Bernarda… opět nelogický 

sled nepochopených tvrzení, vytržených z kontextu Huygheova textu (s. 348). Zmínka o univerzitách 

…Albertu Velikém …Tomáši Akvinském – nic  o funkci písma.

Podkapitola „Kultura“: „první definice gotického umění a kultury se odvíjely od architektonických 

konstrukčních prvků. Opravdu si to autorka myslí?  Definuje lomený oblouk a křížovou klenbu podle 

Kropáčkova slovníku a Encyklopedie architektury. Proč? A jak to souvisí s jejím tématem?

Tvrdí, že nevhodné označení „gotika“ pochází od germánského kmene Gótů, historikové tak chtěli 

zdůraznit souhrn myšlenek….. Ví, kdo je autorem tohoto tvrzení – a kdy žil? Ví, kdo je autorem 

označení uměleckého slohu „gotika – a kde a kdy žil? Píše o zlatém řezu, konstrukci architektury –

atd. bez logiky a významu pro zvolené téma.

Gotická knižní kultura (s. 17)



„Středověk a zvláště  potom gotika, byl obdobím největšího rozkvětu knižní malby…..“ knihy vznikaly 

v klášterních a později v panovnických písařských dílnách (iluminované rukopisy 11. a 12. století) . 

Proč nepíše o písmu, písemnostech – proč o iluminacích? Kdy se tedy rozvíjela gotická knižní 

kultura? Neexistovaly snad také městská skriptoria? Městské písemnosti? Nebyla nejvýznamnějším 

centrem gotické knižní kultury Paříž?

Následují podkapitoly o vývoji gotických písem, nikoli však o funkci písma ve společnosti –

společnost té doby není ani charakterizovaná ani popsaná v nějakém konkrétním kulturně nebo 

geopoliticky vymezeném prostoru, zatímco písma jsou uváděna jako italská, španělská, česká atd.

Kapitola „Renesance“ (s. 36)

Velice podivná (zmatená)  charakteristika epochy a začátků renesance – přeskakuje z místa na místa 

ze století do století. Kompiluje bez pochopení odlišnosti žánrů a úhlu pohledů  z Burkea, Johnsona. 

Podobně zmateně vykládá i „kulturu“ s použitím takových klišé jako, že „kolébkou renesance je Itálie“

– nebyla přeci kulturně ani politicky jednotná. Kdy a kde renesance začala (např. podle Burkea)? A 

proč zrovna tam?

V podkapitole „Knižní kultura renesance“ (s. 40)

„Na konci 15. století dostaly gotické iluminované rukopisy nový inspirační popud, poznamenala je 

totiž nastupující renesance.“ Kde k tomu tímto způsobem došlo?  „Téměř současně se zrodil 

knihtisk.“ Kdy a kde? „Na úkor rukopisných knih se začaly šířit knihy  tištěné. Na konci 16. století 

začíná iluminace pozvolna mizet.“ Bylo to opravdu tak, že iluminace mizely? A jak souvisí iluminace 

knihtisk a písmo?

Užití písma mimo knižní kulturu?

Opět následují podkapitoly o vývoji písma, nikoli o jeho funkci v kultuře společnosti – ta není ani 

situovaná, ani definovaná.

Kapitola „Písmo po vzniku knihtisku“ začíná kuriózně podkapitolou s názvem „Průmyslová revoluce“ 

(s. 47). Následuje podkapitola „Masová kultura“ (s. 48). Např. podkapitola „Produkce“ má 3 řádky.

Žádná charakteristika společenských změn – jejich odraz v kultuře – písmu. 

Následují podkapitoly o vývoji písma, kde se autorka vrací i do 17. století.

Závěr (s. 57)

Autorka píše, že sledovala vývoj latinkového písma v evropském prostoru od raného středověku do 

19. století. S určitými mezerami, nedostatky, hrubými chybami a zmatky ano, ale neměla sledovat 

funkci písma ve společnosti a tudíž práci strukturovat podle společenských změn?

Píše, že se zabývala „kulturně uměleckou funkcí písma“ – to v původním záměru neměla a ani jsem 

v textu tuto ambici nezaznamenala. 

Znovu zmatené pokusy cosi definovat, tvrdit: např. „písmo se vyvíjelo společně s kulturou“ – stojí 

tedy mimo kulturu? 



Od knihtisku rovnou k masové kultuře. Kde zůstalo např. písmo, které se učilo ve školách atd.

____________________________________________

Závěrečné shrnutí oponentského posudku:

Předloženou práci nemohu doporučit k obhajobě a to ani po dílčích úpravách a opravách. Není totiž 

podle mého mínění nedostatečná samo o sobě, ale svědčí  bohužel zároveň také o tom, že si autorka 

neosvojila řadu základních kompetencí, které se očekávají v této fázi studia od studenta FHS UK.  

Téma je široce a nejasně vymezené, zřejmě značně překračuje možnosti autorky. Badatelské otázky 

nejsou jasně vytýčené a i od těch mlhavě nastíněných se autorka odchýlila. Chybí kapitola, která by 

charakterizovala prameny, které by  sloužily k vymezení badatelského pole pro studium funkce 

písma ve společnosti. Zmínka o několika knihách, respektive spíše iluminacích, nemůže zastoupit další  

psané prameny, aniž by to v práci bylo předem vymezeno. Pro řešení kulturně historického, 

společenského  nebo kulturologického kontextu chybí relevantní literatura (i vědomí odlišnosti 

těchto přístupů). Avšak ani ta použitá literatura není kriticky zhodnocena a roztříděna podle žánrů, 

oborových zaměření atd. Autorka navíc s texty pracuje otrocky, citace a parafráze skládá do 

nesourodé textové mozaiky bez vlastní relevantní úvahy, kritiky a snahy po vyváženosti . Používání 

slovníků, encyklopedií, přehledů je samozřejmě možné, ale nemůže být náhradou za  odborné tituly.  

Tituly tohoto typu mohly posloužit k přesnější definici pojmů a procesů, ale to se nestalo. Je zřejmé, 

že u řady termínů  si autorka není vědoma obsahu a možnosti jejich užití, neví ani o nutnosti se nad 

nimi zamýšlet (např. kultura, společnost, gotika). Struktura encyklopedických a přehledových textů 

neodpovídá struktuře, kterou vyžadovala tato práce. Jsou to příliš hrubé nástroje na řešení 

potřebných úkolů, které autorku pouze zmátly místo aby ji poučily. Nevhodný výběr literatury a 

špatnou práci s ní, považuji za vážný nedostatek práce, protože jsou to signály, že studentka si 

v souvislosti se svým tématem nevybavila ani texty, které se užívají  v kurzech a při přípravě na 

zkoušku Úvod do historie nebo Evropské dějiny v kontextech. Charakteristika epoch, jejich sled (i 

přesahy), geopolitické nebo kulturně historické rámce výkladu , charakteristika společenských 

struktur byly součástí povinných zkoušek . Tituly užívané při přípravě na tyto povinné zkoušky se daly 

užít i při této práci a navíc by studentku přivedly k další odborné literatuře vhodné k tomuto tématu. 

Nevyvážená struktura práce, nedodržení naznačených záměrů a přístupů, absence kapitol o 

metodách práce, o hodnocení pramenů nebo vytýčení badatelských úkolů svědčí o nezvládnutí nebo 

podcenění  úkolů, které byly součástí SVIPu.  

V Trstěnici dne 14. 6. 2015

Blanka Altová


