
 

Oponentní posudek 

na disertační práci Mgr. Jana Hybnera 

 

Knižní vazba Evropy a Dálného východu 

jako zdroj výuky na středních a vysokých výtvarných školách 

 

Autor se ve své disertační práci věnuje konstrukcím knižní vazby a jejich 

významu ve výtvarném umění, dále pak zevrubně popisuje obsah a formy výuky 

knihvazačství, inspirované především pedagogickými postupy uplatňovanými 

v Bauhausu. Představuje vlastní metodiku výuky vycházející z konstrukčních 

elementů, jejímž záměrem je mimo jiné vyzdvihnout tvůrčí přístup žáka. 

 

Význam provedeného výzkumu tkví mimo jiné v přístupu ke zkoumané 

problematice, kdy se autor zaměřuje na konstrukci knižní vazby. Ta dosud 

zůstávala ve stínu výtvarně nápaditějších složek knihy, jimiž jsou materiály a 

grafické řešení obalu. Autor naopak přesvědčivě dokládá kreativní a estetickou 

roli vazební konstrukce a nepovažuje ji pouze za funkční složku vázané knihy. Za 

hodnotný přínos považuji jeho pojetí pedagogiky pro obor knižní vazba, kterou v 

práci podrobně představil a jíž se podle vlastního vyjádření „vymezuje proti 

současným způsobům vyučování“ (str. 20). Z hlediska mé vlastní specializace 

pochopitelně vítám, že autor uvádí historické knižní vazby čínského kulturního 

regionu a že se jim na stránkách disertace podrobně věnuje. Jeho výklad na toto 

téma je zasvěcený a poučný, nenacházím nic, co by se mělo vytknout.   

 

Stěžejním, vlastním výzkumem podloženým dílem disertace je podle mého soudu 

čtvrtá a pátá část disertace. Ve čtvrté části autor popisuje poznatky o současné 

výuce knihvazačů v České republice a v Číně, poukazuje například na 

upřednostňování dovednostní výuky na úkor rozvoje tvořivosti. Nicméně to, že 

tvořivost není opomíjena, vyplývá též z pojednání týkajícího se konceptuální 

knižní tvorby (viz 4.5, 4.6). Autor věnuje značnou pozornost pedagogickému 

výzkumu, zejména způsobu jak odborné znalosti co nejlépe zformulovat a předat 

žákům.  

 



 

Práce je rozdělena na pět různě dlouhých a výkladově závažných částí. Jistě není 

snadné členit text čítající 228 stran, nicméně nabízejí se i jiné varianty, jak si 

s takovou výzvou poradit. Je například možné dělit ji na část teoretickou (stávající 

části 1-3) a část prakticky pedagogickou (stávající části 4-5). Doporučila bych 

stávající 5. část vzhledem k nepoměrné délce rozdělit na více části a povýšit je na 

úroveň kapitol. To je jen jeden návrh, možných řešení by bylo více. 

V nerovnoměrném strukturování vidím určitou slabinu této disertační práce. Také 

použitá literatura je členěna do tematických celků, které však neodpovídají dělení 

textu disertace, což je pro čtenáře matoucí. 

Práce obsahuje názorné grafy a ilustrace vkládané do textu, u kterých však není 

uveden zdroj. Postrádám také samostatný seznam ilustrací. K dalším formálním 

nedostatkům podotýkám, v Literatuře není uveden Whitford, 2015, na něhož autor 

odkazuje na str. 13. 

 

Dotazy oponenta týkající se předložené práce: 

(1) Čím si vysvětlujete určitou střídmost až monotónnost tradiční čínské knihy 

(harmonikové vazby a pouzdra), ve srovnání s barevností a zdobností 

evropské knihy? 

(2) Připadá vám srovnatelné materiálně technické zabezpečení na školách 

v ČR a na AVU v Hangzhou? 

(3) Daří se vám zavádět popsané pedagogické postupy i mimo rámec 

vlastních kurzů? 

 

Disertační práce mgr. J. Hybnera "Knižní vazba Evropy a Dálného východu  

jako zdroj výuky na středních a vysokých výtvarných školách" pojednává o 

problematice s dlouhou historií, pojímá ji však v řadě ohledů zcela nově. Na 

základě promyšleně stanovené metodiky a množství sebraného materiálu – 

během pevně stanovené lhůty výzkumu – dospěl autor k závěrům, které 

zodpovídají počáteční výzkumné otázky. Pokud autor prosadí své pedagogické 

pojetí i mimo rámec vlastních kurzů, významně přispěje k posunu výuky na oboru 

knižní vazba. Práci, která jednoznačně splňuje podmínky na ni kladené, 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

21. 12. 2006                                                                 Doc. L. Olivová, PhD., DSc.  


