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Gabriel Max byl v poslední třetině 19. století nejznámějším malířem německo-českého původu z Prahy, 
a ve své době nejvlivnějším žijícím umělcem tohoto původu. Veřejná pražská odezva na jeho tvorbu, v 
podobě textů a případně i vyobrazení v dobových pražských periodicích a dalších publikacích je proto 
strategickým tématem výzkumu, před Šimkem navíc soustavně nesledovaným, ostatně jako tvorba 
Gabriela Maxe vůbec. 

Michal Šimek ve své rigorózní práci rozvíjí a prohlubuje poznatky své magisterské práce na dané téma. 
Jeho rigorózní práce byla konfrontována s některými mezitím uskutečněnými výstupy na téma tvorby 
Gabriela Maxe, pro něž se však po stránce specifického tématu Šimkova magisterská práce stala 
jedním ze zdrojů.

Soustavné zpracování daného tématu vyústilo už v Šimkově magisterské práci v důkladnou velmi 
obsáhlou dokumentaci, která je v jeho nyní předkládané práci rigorózní ještě dále rozšířena. 

Všeobecně cenná je přitom kompletace příslušné česky psané pražské výtvarné kritiky, i směrodatné a 
charakteristické části zdejších německy psaných vyjádření k Maxovi. 

Rigorózní práce rovněž zpřesňuje a prohlubuje interpretaci s tématem související problematiky.

Šimek sleduje více aspektů pražské odezvy na tvorbu Gabriela Maxe a s tím i umělcův vztah k Praze, 
zejména ve smyslu příležitostného odbytiště jeho tvorby a případně i reprodukcí jeho děl. V tomto 
směru bylo klíčové působení soukromé galerie Mikuláše Lehmanna, jejíž majitel věnoval propagaci 
tvorby Maxe aktivitu, přesahující do širšího středoevropského prostředí.

Šimkova práce se soustředila zejména na výtvarné kritiky, týkající se Maxovy tvorby, a rozčlenila je 
chronologicky i co možná autorsky. Tedy jednak v podstatě po desetiletích s tím, že podala přehledný 
vývoj českých názorů reflektujících zčásti i vývoj umělcovy tvorby. Jednak také autorsky, nakolik lze 
autorství v jednotlivých případech určit, takže sledovala i vývoj názoru 9 osobností veřejného 
komentáře umění v Praze, z toho proti magisterské práci i jednoho nově identifikovaného autora.
Tato analýza textů vůdčích dobových pražských komentátorů umění ukazuje, že i přes opakování 
některých společných stanovisek se tito autoři často vzájemně lišili ve svých pozorováních i 
argumentech.

Jako téma pro diskuzi v rámci obhajoby této práce lze navrhnout, nakolik dobové argumenty pro i 
proti umění Gabriela Maxe v české Praze odpovídaly podobným argumentům debaty o dobovém 
umění a jmenovitě tvorbě Maxe v německých zemích resp. v Německu. 

Práce Michala Šimka je přínosná jak z hlediska poznání sledovaného umělce, tak z hlediska 
soustavného studia dobové výtvarné kritiky, které jinak zůstává značným dluhem, a to dokonce 
nejenom českého dějepisu umění 19. století. 

Jeho práce je logicky členěna, text je přiměřeně stylizován a aparáty jsou náležitě redigovány. 

Předloženou rigorózní práci pokládám za zcela odpovídající požadavkům, odborně přínosnou, a plně ji 
doporučuji k obhajobě.
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