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Veronika Golianová se ve své bakalářské práci rozhodla pokračovat v zájmu 

o knihu jako takovou a vytvořit klasickou bibliofilii z knihy Krysař Viktora Dyka. Dílo, 

které původně vychází ze středověké legendy, Veronika záměrně postavila na 

kolážovaných typo-ilustracích, které díky fragmentům písma navozují tento 

historizující dojem a zároveň výrazně evokují vizualitu českého experimentálního 

umění 60.let. Sestávají se totiž z několika různých vydání stejnojmenné knihy, v nichž 

se odráží česká knižní úprava napříč 20. stoletím, a dále ze dvou titulů ze začátku 

20. století – první z nich je německá přírodovědná kniha psaná frakturou a druhá 

anatomie člověka (psaná česky, sázena antikvou). Z originálních stránek těchto 

vydání pak Veronika řezala jednotlivé segmenty a skládala je do ilustrací, ve kterých 

velmi příjemně kolísá plnost černé plochy písma s různými valery chamois papírů 

nestejně světelně exponovaných v jednotlivých vydáních. Typografie je zcela 

zvládnutá a velmi decentní, dělení kapitol je vyřešeno dominantními béžovými 

(krémovými) bezpatkovými číslicemi, font hlavního textu působí v ploše vyváženě a 

příjemně. Výběr papíru harmonuje s celkovým vyzněním vazby jak hapticky tak 

barevně. Barevnost bibliofilie se tak odehrává pouze v černé, odstínech šedi a 

chamois. Předsádky jsou zality „vodou“ (pravděpodobně řeky Vezery, která Krysaře 

do Hameln přivádí i odvádí) a blok knihy tak pomyslně tvoří místo vyprávěného 

příběhu. Součástí vazby je také dokonale provedené bílé pouzdro, které se s vazbou 

knihy propojuje, resp. navazuje ve hřbetu.  

Veronika Golianová patří k těm pracovitým studentům Fakulty výtvarných 

umění, kteří své tvůrčí úsilí berou velmi vážně a poctivě. Její bakalářská práce tento 



přístup dokonale odráží a je zde možno také vnímat značný typografický posun. 

Práce je řemeslně vyhotovena brilantně a kniha jako celek na mě působí harmonicky, 

obsah i forma se dobře doplňují a propojují. Hodnotím tedy stupněm A.

Otázky autorovi práce:  

1. Proč se práce jmenuje Přesahy?

2. Zkoušela jste použít kresby krys, které zmiňujete, že se nacházely v přírodovědné 

knize Naturgeschichte?
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