
Posudek oponentky diplomové práce 
    

Anna Hoťová 

„Ilustrátor Virgil Solis mladší ve službách domácí tištěné knihy“ 

 

Ilustrace vzhledem k nutným přesahům k dějinám umění stále patří mezi chabě zpracované 

oblasti naší starší knižní kultury, a tak každý povedený příspěvek tohoto zaměření 

představuje velký přínos pro bližší poznání historie české knihy. Mezi známými, avšak 

opomíjenými jmény vyniká malíř norimberského původu Virgil Solis ml. (1551–po 1623?), 

jehož život a dílo se Anna Hoťová rozhodla sepsat formou diplomové práce.  

Nejdříve si předsevzala sestavit umělcův životopis (kap. 2, 3), přičemž čerpala z dostupné 

literatury. Uvedla Solisovy základní životní údaje, poté se zaměřila na jeho otce (majitele 

norimberského ateliéru), bratry a další příbuzné spjaté s uměleckými profesemi. Přestože 

připustila možnost vyučení Solise v otcově ateliéru, v kap. 2.4 se mnohem obšírněji 

zamyslela nad jeho školením v rámci pražských malířských cechů (do Prahy přesídlil roku 

1567). Cechmistři a novoměští malíři na něj přitom opakovaně útočili jakožto na cizího 

volného umělce, a tak mu Rudolf II. musel dvakrát uměleckou činnost v Praze osobně 

povolit. Solis teprve v roce 1593 získal měšťanské právo, poté snad dle studentčiny hypotézy 

do cechu vstoupil. U té příležitosti mohl jako mistrovský kus vytvořit obraz Nanebevzetí 

Panny Marie dochovaný na zdi kaple sv. Václava v Katedrále sv. Víta. Pozornosti se v práci 

následně dostalo jeho spolupráci se zeměměřičem Šimonem Podolským na plánu Prahy, který 

se bohužel ani částečně nedochoval. Osobně bych k této kapitole doplnila, že citovaný 

záznam o koupi domu z roku 1623 (AHMP, sbírka rukopisů č. 2202, fol. 131r, dostupný 

online) není jen důkazem, že Solis byl v tomto roce ještě naživu, ale též zmiňuje Daniela 

Harovníka (snad syna knihaře Jana Harovníka?), a tak by mohl rovněž svědčit o úzkém 

osobním napojení Solise na výrobce pražské knihy.  

Z hlediska metodologie je stěžejní kap. 4, která je úvodem k Solisově knižní grafice. Hoťová 

nejprve citovala starší literaturu, poté se věnovala představení prostředí rudolfínské knižní 

grafiky (profesím, žánrům). Popsala metody své atribuce. Vyhledávání Solisem ilustrovaných 

starých tisků probíhalo především online, přesto je nutno podotknout, že se vzhledem 

k nerovnoměrnému zpracování obrazového materiálu českých tiskáren druhé poloviny 

16. století rozhodně nejedná o snadný úkol. Při identifikaci ilustrací bez monogramu 

vycházela jednak z Paprockého Diadochu 1602, jednak z titulního dřevořezu Výkladu na 

Jonáše proroka 1606, které grafikův monogram VS obsahují. Definovala následující 

specifické znaky Solisova stylu: vykreslení rukou postav, šrafuru portrétů a aplikované 

výzdobné prvky. Zvolený přístup mísí znaky, jež mohli ovlivnit jak kreslíř (který plasticitu 

vyjádřil šrafováním, lavírováním nebo vůbec), tak řezáč štočku (který zařadil, respektoval či 

upravil typ šrafury) – předpokládá tedy, že grafik zastával obě profese zároveň a může tím 

pádem nevítaně vyloučit ilustraci, na které se Solis podílel pouze v roli kreslíře. Z mé strany 

se nejedná o výtku, nýbrž o výzvu k obezřetnosti. Studentka totiž narazila na problém 

s analýzou tiskové ilustrace pevně svázaný, se kterým se dříve nebo později musí vypořádat 

každý badatel nad tištěnou ilustrací. Poté se zabývala ještě projevy dalších dobových grafiků 

(J. Willenberga a monogramisty GB). Cenný výsledek diplomové práce představuje soupis 

Solisova grafického díla (kap. 5). Studentka zde grafikovi nově připsala např. výzdobu 

Ogródu królewskiho 1599 a další dřevořezy z 16. a 17. století. Je škoda, že zde odkázala 

pouze na číslo Knihopisu, popř. na ukázku v příloze, nicméně necitovala strany tisku, kde se 



Solisovi přiřazené ilustrace nachází. V případě Velryby vyvrhující Jonáše se pozastavila nad 

tím, že grafik nenavázal na kompozici svého otce. K tomu bych pro další autorčino studium 

doplnila, že samotná velryba vykazuje analogie s biblickým výjevem Bernarda Salomona 

v Quadrins historiques de la Bible 1555, popř. Francesca Terzia v Melantrichově bibli 1570, 

následně kopírovaným rovněž dobovou knižní iluminací (např. Chrudimský český graduál, 

srov. SOUČKOVÁ, Výzdoba hudebních rukopisů..., 2019, s. 28–30). Solis se tedy 

přizpůsobil vzorům již zdomácnělým v české knižní produkci. Závěrem byl studentkou 

představen jako všestranný umělec následující německé vlivy, který nepodléhal módě, což 

knižní grafice zcela vyhovovalo.  

Velmi postrádám analýzu doprovodného cyklu Života Adamova 1601 z tiskárny Oldřicha 

Valdy, který Hoťová zmínila v kap. 4.1, avšak bez jakéhokoliv vysvětlení s ním později 

nepracovala. Obrázky přitom nesou kreslířův monogram VS (a studentkou určený typický 

znak Solisovy účasti v podobě ruky se špičatými prsty) a řezáčův monogram GE (jehož 

invence by mohla precizovat hypotézy o dřevořezáčském podílu Solise na ilustracích; 

monogramista GE navíc pracoval i na řezbě ilustrací Paprockého Štambuchu slezského 1608).  

 

Zdroj: Knihovna Národního muzea, sign. 27 F 56, Knihopis č. 17600. 

Stran formální úpravy by diplomové práci prospěla hlubší revize. Text je poměrně často 

poznamenán překlepy a opakováním slov (např. „Dají se tedy libovolně kombinovat 

s libovolným obsahem“). Sjednocení by si zasloužil formát jmen (Jan Willenberg v 

opakování jako J. Willenberg i Willenberg) a zkracování datových údajů (století i stol.). 

Strany textu práce nejsou číslovány, a tak se dá odkazavat pouze na strany PDF dokumentu, 

nebo na podkapitoly. Citace pod čarou nejsou tvořeny důsledně – občas se u zkrácené formy 

vedle příjmení autora vyskytuje rok, jindy název příspěvku, nejčastěji však nic, což 

samozřejmě působí problémy v případě dvou příspěvků od jednoho autora.  

Anna Hoťová téma zpracovala vhodnou formou a dospěla k cenným, zcela novým zjištěním, 

a tak její diplomovou práci ráda doporučuji k obhajobě. Opomenula však velmi důležitý 

výchozí zdroj, což nelze omluvit ani pandemií Covidu-19, neboť Knihovna Národního muzea 

na konci roku 2020 přestěhovala staré tisky z Terezína do Prahy a během roku 2021 byla její 

studovna po několik měsíců otevřena badatelům. Proto práci v tuto chvíli hodnotím známkou 



„velmi dobře“. S ohledem na její vysoký přínos se ochotně přikloním ke známce „výborně“ 

za předpokladu seznámení studentky s ilustračním cyklem Života Adamova a dodáním jeho 

analýzy formou errat do studijního informačního systému (což je možné po obhajobě práce). 

Následně vřele doporučuji výtah z práce publikovat formou studie v knihovědném odborném 

periodiku.  

 

V Praze dne 10. ledna 2022 

 

 

 

Mgr. Jana Vlachová 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Bodové hodnocení 

Metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Výzkumné metody jsou vhodně zvoleny a 

téma převážně kvalitně zpracováno.  

35/40 

Přínos Práce je z oblasti nedostatečně 

zpracované. Předkládá zcela nová zjištění.   

20/20 

Citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Studentka čerpala z široké literatury 

(odkazující rovněž na archiválie) a starých 

tisků. Zkrácené citace bohužel nebyly 

zformovány jednotně a v některých 

případech není na první pohled jasné, na 

kterou ze studií autora odkazují. Zásadní 

výhradu mám proti nezařazení jednoho 

Solisova cyklu (zmíněného v Encyklopedii 

knihy!) do výchozí analýzy.  

10/20 

Slohové zpracování Styl psaní je srozumitelný, avšak 

poznamenaný opakováním slov.  

12/15 

Gramatika textu Nenarazila jsem na významné gramatické 

prohřešky, v práci se ovšem nachází velké 

množství překlepů, chybějících písmen 

i slov.  
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