
Posudek na rigorózní práci Michala Šimka Dílo Gabriela Maxe v ohlasech pražské dobové  
kritiky.

Doktorská  práce  Michala  Šimka  je  věnována  kritické  reflexi  výtvarného  díla  a 
osobnosti Gabriela Maxe, která vycházela v Praze během umělcova života. Šimkova studie 
navazuje  na jeho stejnojmennou diplomovou práci  a  současně přichází  v  době,  kdy byla 
tomuto  pražsko-mnichovskému  umělci,  jednomu  z  nejvýznamnějších  představitelů 
mnichovské malířské školy, věnována nová badatelská pozornost, a to prostřednictvím dvou 
velkých výzkumných výstavních a publikačních projektů, které se realizovaly v Městské galerii 
v Lenbachhausu  a  Kunstbau  v Mnichově  a  v Západočeské  galerii  v Plzni.  Tyto  evropské 
aktivity  pak  nezůstaly  bez  odezvy  ve  Frye  Art  Museum  v americkém  Seattlu,  které 
uspořádalo Gabrielu Maxovi výstavu s doprovodnou publikací jako jakousi výslednou syntézu 
předchozích projektů. 

Michal Šimek člení práci do několika kapitol, v nichž se zabývá umělcovou biografií, 
dobovými  výtvarnými  kritérii  a  kritickou  reflexí  jeho  díla,  přehledem  výtvarných  kritik  a 
zmínek o Gabrielu Maxovi během let 1858-1915, jednotlivými osobnostmi české výtvarné 
kritiky, které psali o Maxovi, samostatnými biografickými studiemi, které o Maxovi vycházely 
za jeho života, dále významnému obchodníkovi s obrazy, propagátorovi Maxova díla a jeho 
životopisci  Mikuláši  Lehmannovi  a  vlivu  Maxovy  tvorby  na  české  prostředí.  Součástí 
doktorské  práce  je  obsáhlý  přepis  výtvarně  kritických  textů,  věnovaných  Maxovi,  které 
vycházely v pražském dobovém tisku. 

Rigorózní  práci  Michala Šimka považuji  za přínosnou z několika důvodů:  Prokazuje 
takřka  iniciační  vliv  Gabriela  Maxe  v českém  uměleckém  prostředí,  a  to  v době,  kdy  se 
formovala nová začínající generace českých umělců, konfrontována se zahraničními vzory a 
autoritami,  mimo jiných též z řad reprezentantů  tzv.  mnichovské salonní  malby.  Práce je 
důležitou sondou do vývoje české výtvarné kritiky poslední třetiny 19. století, která se v této 
době etablovala jako samostatný literární obor a svými postoji formulovala aktuální estetické 
kánony i programové požadavky, které mělo české umění naplňovat. Max patřil v českém 
prostředí mezi nejsledovanější umělce a to i přesto, že ta část jeho tvorby, která se dotýkala 
témat  spjatých  s dekadentní  estetikou,  byla  odmítána.  Za  důležité  považuji  zejména 
autorovy samostatné studie, věnované jednotlivým osobnostem české výtvarné kritiky, které 
hodnotily Maxovu tvorbu a které jsou pro čtenáře poučným prologem k závěrečné kapitole 
obsahující  výjimečnou  kompletní  sumu  textů  o  Maxovi,  jež  byla  publikována  v pražské 
časopisecké literatuře

Za drobné nedostatky předložené práce považuji, že se v biografické části nezmiňuje 
o  Maxově  celoživotní  zálibě  v přírodních  vědách,  o  budování  jeho  rozsáhlé  sbírky 
antropologických, etnografických a mineralogických předmětů a o jeho chovu primátů. Tyto 
aktivity se přitom prolínaly s jeho uměleckou činností, zasahovaly do námětové oblasti jeho 



díla a v určitém období vedly i k umělecké nadprodukci, ve snaze zajistit dostatek finančních 
prostředků  pro  nákup  nových  exponátů  do  své  sbírky.  V úvodních  kapitolách  několikrát 
zmiňuje autora velmi ceněné biografie o Gabrielu Maxovi Nicolause Manna, ovšem bez toho, 
aniž  by  čtenáři  vysvětlil,  že  se  jedná  o  pseudonym  významného  pražsko-německého 
obchodníka s uměním Nicolause (Mikoláše) Lehmanna.  Ztotožnění  obou jmen zmiňuje až 
v závěru  práce,  v kapitole  věnované  Mikuláši  Lehmannovi.  Konečně,  pokud  v úvodu 
naznačuje,  že se Maxovi  konečně dostalo v nedávné době zasloužené pozornosti,  měl by 
uvést, o jaké konkrétní projekty se jednalo. Přímo by se nabízela konfrontace s tematicky 
velmi blízce zaměřenou studií Susanne Weberové  Dobová recepce díla Gabriela von Maxe  
v Německu (Gabriel  von  Max.  Řevnice  –  Plzeň  2011,  s.  260-283).  Autorka  v ní  sleduje 
proměny dobových kritérií umělecké kritiky i v obecnější rovině.

Rigorózní práci Michala Šimka doporučuji k obhajobě.
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