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Posudek diplomové práce

Autorka diplomové práce: bc. Alena Pertlová
Název diplomové práce: Adolf Hoffmeister: čtenář a tvůrce
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
Oponent: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Hodnocení: výborně

Cíl práce:
Hlavním cílem předkládané diplomové práce měl být nástin životních osudů Adolfa 

Hoffmeistera se zaměřením na jeho vztah ke knize. Pomyslným klíčem k výzkumu se měla 
stát jeho osobní knihovna a knižní tvorba.

Shoda se zadáním diplomového úkolu:
Zadání diplomové práce bylo splněno ve struktuře i obsahu.

Struktura práce:
Předkládaná diplomová práce je členěna do tří hlavních částí. První část je věnována 

životopisu Adolfa Hoffmeistera. Diplomantka si všímá hlavně Hoffmeistrových kontaktů a 
přátelských styků s českými i zahraničními literáty, malíři i politiky. Druhá část pojednává o 
Hoffmeiterově výtvarné, literární a dramatické činnosti. Třetí část se zabývá osobní 
knihovnou, kterou charakterizuje z různých hledisek – profil fondu, jazyk, roky vydání, autoři 
a provenience. Samostatnou podkapitolu pak tvoří charakteristika Adolfa Hoffmeistera coby 
čtenáře. Text předkládané diplomové práce doplňují obrazové a textové přílohy.

Před diplomantkou stálo na začátku její práce důležité rozhodnutí, jakou metodou 
bude zvolené téma zpracovávat. Zda se bude držet tradičnějšího řešení, tj. pouhého 
statistického zpracování fondu ze všech možných hledisek, či zda tuto metodu vezme jako 
základ, prostřednictvím něhož postoupí dále a zpracuje téma z určitého zorného úhlu a posune 
celý výzkum kvalitativně mnohem výše. Diplomantka si vybrala druhou jmenovanou možnost 
a klíčem k představení Hoffmeisterovy knihovny se jí stala karikatura a literatura o karikatuře. 
Díky tomu se diplomantce podařilo hodnověrně propojit dochované torzo knihovny 
s Hoffmeisterovými životními osudy. Je třeba také ocenit provedený provenienční průzkum 
dochovaného torza knihovny.

Stylistická a gramatická úroveň práce:
Předkládaná diplomová práce je psána velmi čtivě. Nicméně je možné diplomantce 

vyčítat určitou závislost na sekundární literatuře, v tom smyslu, že valné části předloženého 
textu jsou koncipovány jako přesné citace přebíraných textů uváděných po dvojtečce. Řadu 
z nich by bylo možné parafrázovat vlastními slovy se zachováním významu. Tento přístup by 
umožnil použít odbornější styl či terminologii. 

Až na drobné nedostatky je předkládaná práce psána gramaticky správně.

Volba informačních zdrojů:
Autorka předkládané diplomové práce vhodně volila literaturu i prameny, které 

sloužily ke zpracování textu. Ocenění si zaslouží též práce s archivním materiálem, který je 
uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. 
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Formální úprava práce:
Po formální stránce je předkládaná diplomová práce zpracována pečlivě. Text je 

doplněn o grafy a tabulky.  Přílohu tvoří vhodně zvolené obrázky a v textové části pak 
přehledy.

Je možné shrnout, že se autorce předkládané diplomové práce podařilo zachytit 
všechny základní problémy a přitom přehledně i výstižně charakterizovat osobnost, názory i 
základní problematiku vztahu Adolfa Hoffmeistera ke knize a potažmo též knižní kultuře. 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

V Praze, dne 15. května 2014 PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
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Hodnocení diplomové práce
bc. Alena Pertlová - Adolf Hoffmeister: čtenář a tvůrce

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

Téma bylo po metodologické stránce dobře 
zpracováno a autorce se podařilo zachytit 
všechny základní problémy.

35 bodů

přínos a novost práce Využitím archivních pramenů a zaměřením 
na Hoffmeisterův vztah ke knize 
prostřednictvím dochovaného torza jeho 
osobní knihovny došlo ke zpracování 
doposud nezpracovaného tématu.

15 bodů

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů

Autorka korektně cituje použité prameny a 
literaturu. Drobné dílčí nedostatky je možné 
nalézt po formální stránce v úplnosti 
citování archivních pramenů či webových 
stránek.

15 bodů

slohové zpracování Text je psán velmi čtivě, nicméně přebírání 
doslovných citací neumožnilo použít 
odbornější styl.

12 bodů

gramatika textu Až na několik drobných nedostatků je 
předkládaná práce psána gramaticky 
správně.

4 bodů

CELKEM 81 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)


