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Markéta Hošková: Vojtěch Preissig a typografie jeho doby, 2013

Předložená práce referuje o typografickém díle V. Preissiga na pozadí vývoje knižního 
umění, tvorby písma a grafického designu v českém prostředí první třetiny 20. století. 
Značně široké téma je členěno do tří hlavních oddílů (1. obecnný nástin počátků 
českého knižního umění a typografie, 2. život a dílo V. Preissiga a jeho typografická 
tvorba, 3. hlavní osobnosti a momenty 
eské typografie Preissigovy doby) a pojednáno na 42 stranách textu. Práce je 
vybavena standardním poznámkovým aparátem, bibliografií, seznamem vyobrazení a 
rozsáhlou obrazovou přílohou.
Autorka zvolila nesnadné, nepříliš diskutované a poměrně obtížně uchopitelné téma, 
přesahující možnosti /i účel/ bakalářské práce, není-li přesněji vymezeno. Právě 
absence jasně formulovaného úkolu v úvodu práce směřuje úsilí autorky k podání 
syntézy dané problematiky, kterou však nelze v obvyklém rozsahu bakalářské práce 
podat bez rizika nepatřičně krátkých spojení a přílišného zobecnění, odvádějícího od 
vlastního tématu práce, kterým měla být typografie. Je škoda, že se autorka 
nevěnovala jen písmu a předmět svého bádání tak nezúžila na zvládnutelný úkol- 
citace hesla "Typografie" z Encyklopedie českého výtvarného umění bohužel 
formulaci hlavního předmětu zájmu nenahrazuje a spíše jej problematizuje. Předností 
textu je snaha ukotvit široce pojatý obor typografie (v rozsahu, který se dnes označuje 
jako grafický design - t.j. komplexní úprava tiskovin -písmo, sazba, vazba, knižní 
tvorba, akcidenční tisky atd.) v kontextu české vizuální kultury s přesahem k 
praktickým otázkám produkce tiskovin (viz kapitola Tiskárny a nakladatelství). 
Značná pozornost, věnovaná širším souvislostem, (zde je třeba zdůraznit autorčinu 
dobrou práci s obsáhlou literaturou k tématu) je však na úkor přesnosti v konkrétních 
diskutovaných dílech hlavního protagonisty příběhu české typografie - Vojtěcha 
Preissiga. Autorka sice uvádí důvody, proč nečerpala z nejnovější literatury 
(monografie z roku 2012, uvedená do distribuce v polovině roku 2013), nicméně fakt, 
že většina použité literatury je datována do 60-70. let 20. století, práci neprospěl. 
Právě v oblasti typografie vznikly v posledních letech klíčové příspěvky (zejména Iva 
Knobloch, Vojtěch Preissig - typograf český?, Typo, 2005, č. 14, s. 2-23; Otakar 
Karlas, Typografická písma Vojtěcha Preissiga, VŠUP, Praha 2009), které autorka 
neuvádí. V bibliografii chybí i další preissigovské práce z posledních let (např. 
průvodce výstavou 2004 nebo sborník Pro republiku), které sice nejsou zásadní pro 
zde sledované téma, ale přinejmenším poskytují dostatek sumarizovaných informací k 
faktografii Preissigova díla - s jejich použitím by se autorka vyvarovala některých 
nepřesností. Z těch nejnápadnějších omylů nelze přehlédnout např.: tvrzení, že kniha 
Broučci je opatřena barevnými ilustracemi - s. 16; záměna knihy Byl jeden domeček 
za nerealizovaný koncept The House - s.19 a 25; datace ilustrací pro časopis 
L'Assiette au Beurre do roku 1922 t.j. o dvacet let později /sám časopis zanikl na 
prahu 1.sv.války/, či tvrzení, že mezinárodní výstava dekorativních umění v Paříži v 
roce 1925 přinesla Preissigovi úspěch - s. 33 /naprostý opak je pravdou a výše 
zmíněná literatura to obšírně diskutuje/).
Předložená práce bohužel nezůstala prosta ani zbytečných "řemeslných" chyb - 
nahodilé řazení bibliografie, neuvedení odkazů na strany u periodik a zejména 



absence vyznačení citací v textu. Neoznačené citáty jsou nejzávažnějším prohřeškem 
- text je obsahuje téměř na každé straně a nejsou zanedbatelného rozsahu.
I přes uvedené výtky, které budiž brány spíše jako doporučení autorce pro budoucí 
práce, doporučuji vzhledem k obtížnosti zvoleného tématu bakalářskou práci k 
obhajobě a navrhuji klasifikaci "2".   
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