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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Tématem bakalářské práce Lucie Svatošové je vývoj latinkového písma v evropské kultuře v jeho dvou 

zásadních stádiích, tedy před jeho uplatněním v knihtisku a v době dalšího rozvoje ovlivněném právě 

knihtiskem. Na základě tohoto užšího vymezení (které podle mého názoru mohl být přesněji specifikováno 

v názvu práce) se autorka hodlala především zabývat vztahem funkce písma a jeho vizuální podoby. 

V dostatečném rozsahu (68 rukopisných stran) sledovala proměny latinkových tvarů. Podala přehledný 

nárys proměny od lokálních písmových zpracování u tzv. národních písem 7. až 12. století přes karolínské 

období, gotiku a renesanci až ke zběžnému náznaku 17., 18. a 19. století. 

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Práce je vybudována na přístupech historických, kulturně antropologických, kulturologických a estetických.  

Poněkud nelogicky učinila autorka z úvodu, který tradičně obsahuje pouze rámcově stanovený záměr a 

postup práce, jistou „úvodní kapitolu“, ve které se vyrovnává s historickým pojetím „Evropy“ a definicí 

„kultury“, případně „skripturální kultury“, což hájí snahou tematicky vymezit práci. Nicméně nevidím 

důvod, proč tato vymezení, pro vlastní práci jistě zásadní, neučinit plnohodnotnou kapitolou. Další kapitola 

(po terminologickém exkurzu) již přináší základní vymezení písma jako fenoménu plnícího zároveň 

informační i estetické nároky. Těžiště práce lze nalézt ve sledování grafické proměny latinkových písem od 

8. do 16. století. Celý přehled zakončuje písmy kaligrafickými. 

 

3) Věcné poznámky 

Autorka sleduje vlivy technologie i panujícího uměleckého slohu, potvrzuje nebo odporuje její zkoumání 

závěru, že výběru techniky je nadřazen slohotvorný záměr? 

Lze stanovit hypotézu, proč se renesanční písmo vrací ke klasickým tvarům římského písma 

monumentálního? 

Došla autorka k závěru, že je funkce písma nějakým způsobem zásadním limitujícím faktorem podoby 

písma? 

 

4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Rozsah využité literatury je jak ke zvolenému tématu, tak k typu kvalifikační práce adekvátní. 

Z pochopitelných důvodů dominují práce umělecko-historické (s řadou již téměř kanonických), které 

přinášejí podporu pro formální hodnocení písem (Blažej, Muzika, Čapka – Santlerová), a dále práce 

kulturně-antropologické (Assmann, Jean, Kondratov, Eliška, Jůzl, Kéki, Soukup). Historický diskurz je 

čerpán z knih Aldeberta a Vebera, případně obraz dílčí historické etapy z Hoensche. Historický pohled na 

typografii a knihtisk je podpořen monografiemi Kneidla, Průšové, Bohatcové, Černé a Pavláta, podobně na 

kaligrafii monografiemi Pokorné a Mediavilla. 
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Bibliografické údaje jsou zapsány správně. Poznámkový aparát je využit k odkazům na citované prameny, 

případně na textové vsuvky. Práce obsahuje soupis vyobrazení i s potřebnými odkazy na jejich zdroje. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Autorka prokazuje dostatečné ovládání odborného jazyka, její formulace jsou věcné a srozumitelné. Protože 

si je vědoma nejednotnosti terminologie věnující se písmu (především rozdílu mezi paleografií a uměleckou 

a tiskařskou typografií), předsunuje práci vhodně terminologické ujasnění. 

 

6) Závěrečné hodnocení 

Bakalářská práce Lucie Svatošové vcelku prokázala schopnost systematicky a úměrně rozvíjet vytčené téma, 

k čemu ji rozhodně slouží dostatečný historický, kulturně antropologický a umělecko-historický rozhled. 

Autorka si dokázala opatřit odpovídající literární zdroje, které umí hermeneuticky zpracovat; prokázala i 

značnou schopnost pracovat i s obrazovými prameny. Její jazykové kompetence jsou na dostatečné úrovni. 

 

Práci doporučuji k obhajobě, moje hodnocení je lepší „velmi dobře“, tedy „2+“. Zda si práce zaslouží lepší 

hodnocení, Podle úrovně obhajoby bych se přiklonil buď k hodnocení „výborně“ nebo „velmi dobře“. 

 

Aleš Svoboda, oponent, 13. 9. 2015 


