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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. 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.  

Práce je dobře rozvržena. Autorka postupuje velmi systematicky historickými 

epochami a zkoumá tvarové proměny jednotlivých písem. Těžiště práce spočívá 

v charakteristice rukopisných písem před nástupem knihtisku. Následuje stručné vysvětlení 

významu knihtisku a vývoje rukopisného písma do 19. století. 

Ukázkami písma je práce doplněna v dostatečné míře, která je třeba k doplnění textu. 

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.  

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

rozličných zdrojů se autorce podařilo v dostatečné míře udržet poměrně jednotný jazyk 

v celém rozsahu práce.  

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

zpracovaných publikací obsahuje díla historická i umělecká. 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. 

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. 

Za podstatnou chybu považuji způsob práce s literaturou. V textu jsou sice správně 

uvedené odkazy, ovšem veškeré zdroje jsou zpracované formou parafrází. Není tak zcela 



zřejmé, které myšlenky jsou přejaté a kde autorka uvádí vlastní postřehy. Mnohem vhodnější 

by bylo zařadit citace v přesném znění, oddělené uvozovkami.  

Dále bych autorce vytkla příliš dlouhý a detaily zatížený úvod. Vysvětlování 

jednotlivých pojmů do úvodu nepatří. Úvod by měl stručně vyjádřit, o čem následující text 

pojednává. Na vysvětlení pojmů z názvu práce je dostatečný prostor v kapitole věnované 

terminologii. Také úvahy o vzniku a potřebě písma jsou mimo vymezený rámec zvoleného 

tématu. 

Vzhledem k těmto nedostatkům je celková kvalita práce výrazně nižší, než by 

vzhledem k jinak preciznímu obsahu mohla být. 

 

 

Práci navrhuji k obhajobě, moje hodnocení je 2, tedy velmi dobře. 

 

Jana Průšová, vedoucí práce, 10. 9. 2015 

 


