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Samotný název práce ukazuje, že autorka si nijak nezjednodušila úkol, ba 
naopak. Poměrně široké vymezení je reflektováno ve struktuře, která není zcela 
konzistentní: sleduje převážně stylové vymezení, do něhož se někdy dostává 
typologie žánru (dětská ilustrace, erotika) a někdy ikonografické pojetí (torzo). 
Tato nedůslednost je výsledkem velkého rozsahu tématu a obtížnosti, jak se 
s ním vyrovnat. Najít nějaký logický a smysluplný chronologický i věcný rámec, 
který je navíce třeba ještě logicky vyargumentovat, je úkol nelehký a práce 
Dvorné je toho dokladem. Místy tak řešila diplomovou práci jako soubor 
medailonů jednotlivých umělců a jejich realizací. Struktura, kterou si zvolila, ji 
vede k tomu, že autorka probírá jednoho autora třebas ve dvou či více kapitolách 
(např. Josef Čapek). Opakuji: není jednoduché najít smysluplný klíč k tématu, 
aniž sklouzne k jakési encyklopedičnosti, možná je šíře tématu příliš rozsáhlá na 
diplomovou práci (minimálně léta 1918-1938 v užším pojetí avantgardy, 1907-
1938 v širším). Je to ovšem základní metodologické nebezpečí, o němž 
diplomantka věděla.  

Autorka se věnuje každé podstatnější ilustrační realizaci, tu a tam je konfrontuje 
s „vysokou“ (uměleckou) tvorbou některých autorů.  Věcnost a jistá střízlivost 
v hodnocení diplomantky naznačuje, že dává všem realizacím stejný prostor. Až 
na výjimky, kterými jsou Teigova Abeceda, Šímův Paříž (1927), Štyrského 
Emilie přichází ke mně ve snu, snad Z kasemat spánku (1941), Dvorná 
nezdůrazňuje vrcholy a tím méně pády ilustrační tvorby. Právě tento způsob 
stejnorodého psaní, bez zaujetí výrazného stanoviska, je to, co je poněkud 
problematické. Je to cosi, co se špatně popisuje, ale ve svém výsledku tuto 
skutečnost čtenář cítí: všemu je dáván téměř stejný prostor, vše je stejně důležité 
(nebo nedůležité?) a autorka současně minimálně akcentuje tu či onu realizaci. 
Z kasemat spánku je myslím natolik klíčové dílo české avantgardní knižní 
kultury, že by to mělo být z práce na první pohled zřejmé. Schází mi kritické 
čtení tématu, které by vytvořilo nejspíše i jinak strukturovaný rámec práce. 

Autorka má pravdu, když píše, že doposud syntéza české avantgardní ilustrace 
nebyla napsána.  Toto je tedy jakýsi první „nástřel“.  Výčet realizací má autorka 
rozsáhlý. Přesto jednu knihu bych nerad opomenul: jedna z nejpozoruhodnějších 
knih československé avantgardy 30. let je kniha básní Milady Součkové Mluvící 
pásmo (1938), typograficky ilustrovaná jejím manželem Zdenkem Rykrem, 
který pořídil mimořádné litografie (ilustrace). 



Zuzana Dvorná celkově napsala práci velkého rozsahu s množstvím informací. 
Její snaha po utřídění dat má ovšem své limity. Nepodařilo se vytvořit takový 
celek, z něhož by vyvstala problematika ilustrace plastičtěji se všemi problémy, 
které k avantgardě patří. Vzhledem k náročnosti tématu i vzhledem k tomu, že 
autorka zde podává první pokus o syntézu rozsáhlého tématu, doporučuji 
diplomovou práci Zuzany Dvorné k obhajobě.
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