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Mgr. Jan Hybner,

Knižní vazba Evropy a Dálného východu jako zdroj výuky na středních a 

vysokých výtvarných školách, Praha 2016, 220 stran textu,100 vyobrazení. 

Mgr. Jan Hybner byl svým na první pohled exkluzivním a nezvyklým tématem 

donucen při svém disertačním výzkumu hledat specifický adekvátní přístup k jeho 

zpracování. Vlastní bohaté zkušenosti s výukou knižní vazby na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze a s její výukou jak na jiných domácích pracovištích, tak

i v čínském prostředí jej přivedly k myšlence teoreticky i prakticky konfrontovat 

postupy evropského a dálněvýchodního knihařství ve prospěch vysvobození 

tradičních knihařských postupů z konzervativní řemeslné rutiny do současné tvůrčí 

uměleckořemeslné práce s knihou. Opřel je o zevrubné teoretické studium domácí i 

zahraniční literatury, kterou poznal do úctyhodné šíře i hloubky.

Navržené studium problematiky pedagogických přístupů německého 

Bauhausu doktorand pozoruhodně rozvedl do invenční roviny, těžící z neúspěšné 

aplikace bauhausiánských postupů Paula Kleea v pronajaté knihařské dílně, 

technologicky vedené konzervativním řemeslníkem, a z doktorandem rozpoznané 

příčiny neúspěchu. Spočívala v omezení tvůrčích vstupů umělecké invence pouze na

plochu desek knihy, aniž by zasáhly do vnitřní struktury knižního bloku a do 

konstrukčních principů stavby knihy. V nich totiž doktorand nalezl již v průběhu své 

dřívější praxe a svého studia oboru podstatu tvůrčích principů vlastní

uměleckořemeslné profese. Založil na nich pak pedagogické procesy, aplikovatelné 

v evropské knižní vazbě, plodně obohacené o poznání zásadních konstrukčních a 

estetických principů vazby dálněvýchodní. 

Doktorand postuluje: „Cílem výuky není předmět sám o sobě, ale iniciace 

tvůrčího přístupu k jeho zhotovení.“ Od počátku disertačního výzkumu, směřujícího 

k řešení disertační práce, věděli souhlasně školitel i doktorand, že úspěch 

doktorandova snažení může být jen tehdy úplný, když ohled na řemeslo překročí jeho 

hranice směrem k předávání takových postupů a způsobů uvažování studentům 



uměleckých oborů, které je jednoznačně povedou k vnitřnímu pochopení principů 

stavby knihy jako předmětu a umožní jim v budoucnu při tvorbě knihy otevřené cesty 

k celostní jak bytostně konstrukční, tak i vizuální invenci. Cílů, které si doktorand 

předsevzal, bylo v maximální míře dosaženo a výsledná disertační práce Mgr. Jana 

Hybnera nese výrazné stopy důkladného teoretického studia, provedeného 

pedagogického výzkumu a dosaženého poznání, které může v předložené textové 

podobě poskytnout komplexní pedagogický užitek všem potencionálním pedagogům 

specifického oboru uměleckořemeslné knižní vazby.

Práce je logicky a systematicky strukturována, doprovázena doktorandovými 

vlastními názornými schématy a instrukčními vyobrazeními a obsahuje myšlenková 

východiska práce, přehled současné situace ve výuce knižní vazby, teoretické 

základy pedagogického využití tématu, systematický výklad principů stavby knihy a 

velmi názornou reflektovanou metodiku výuky včetně jejího experimentálního ověření 

a závěrů. Na základě provedeného bádání a výzkumu a po bedlivém posouzení 

výsledného textu a podoby předložené disertační práce Mgr. Jana Hybnera ji 

rozhodně doporučuji k obhajobě.

V Praze 6. prosince 2016

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

školitel


