
Posudek na diplomovou práci Bc. Aleny Pertlové: 

Adolf Hoffmeister: čtenář a tvůrce 

 

   Diplomová práce Bc. Aleny Pertlové představuje zajímavý aspekt 

osobnosti významného českého výtvarníka a literáta Adolfa Hoffmeistera. 

Autorka se velmi zdařile pokusila zmapovat Hoffmeisterův vztah ke 

knihám z co nejširšího hlediska, tj. nejen jako autora knižních ilustrací, ale 

také jako vášnivého čtenáře a sběratele knih.  

   Hlavní těžiště práce spočívá ve zmapování dnes bohužel v úplnosti 

nedochované knihovny Adolfa Hoffmeistera, jejíž část je v současnosti 

uložena v Památníku národního písemnictví, v němž autorka práce 

aktuálně působí, a ke knihám měla tedy dobrý přístup. Soustředila se na 

evidenci provenienčních záznamů pocházejících především od 

Hoffmeisterových přátel a známých, kteří mu knihy dedikovali. Dále 

diplomantka strukturovala provenienční záznamy v Hoffmeisterově 

knižním fondu na podpisy majitelů a vlastnická razítka. 

   Autorka zároveň podrobila fond Hoffmeisterovy knihovny analýze 

z hlediska tematického složení, jazykové struktury, chronologie vydání 

i frekvence konkrétních autorů.    

   Velmi dobře si autorka poradila se zasazením Hoffmeisterovy knihovny 

do kontextu jeho života, cest i osobních kontaktů, které se – jak je to 

obvyklé i v jiných případech – odrazily i na provenienční struktuře fondu. 

Autorka dokázala v kapitolách věnovaných Hoffmeisterově biografii a jeho 

umělecké tvorbě vybrat a zdůraznit momenty a epizody, které přímo 

i zdánlivě nepřímo ovlivňovaly Hoffmeisterův vztah ke knize coby 

předmětu jeho ilustrátorské tvorby i objektu sběratelské vášně.  

   Na tomto místě je třeba ocenit také fundovaný výběr literatury 

a pramenů, z nichž autorka práce čerpala, a který se neomezoval pouze na 

relevantní sekundární literaturu, ale čerpal rovněž z dostupných archivních 

dokumentů uložených v Archivu PNP. Tím autorka překročila obecné 

požadavky na diplomovou práci. Ta její není pouze kompilací dostupné 



sekundární literatury, ale vynáší na světlo rovněž informace z primárních 

pramenů. 

   Práce je napsána velmi čtivou formou, což je v případě diplomových 

prací spíše neobvyklé.  

   Z výše uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci Bc. Aleny 

Pertlové k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 

 

   V Praze 15. 5. 2014, 

 

 

       PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 

  



 

Bc. Alena Pertlová: Adolf Hoffmeister: čtenář a tvůrce  

(diplomová práce) 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Téma bylo metodologicky dobře zpracováno 

a je pokryto ve všech jeho aspektech 

35 bodů 

přínos a novost práce Práce přináší globálně dosud nezpracované 

téma. 

17 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Autorka správně odkazuje citované 

prameny. 

18 bodů 

slohové zpracování Práce je napsána velmi čtivě. Na 

diplomovou práci až překvapivě. 

15 bodů 

gramatika textu V práci se objevují nevýznamné překlepy. 

Jinak je text zcela v pořádku. 

4 bodů 

      

CELKEM   89 bodů 

 

 Hodnocení bc. a dipl. prací 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 

 


