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Bakalářská práce Lenky Vomelové si dala za cíl prozkoumat možnosti grafické 

úpravy knihy a následně jejího celkového vyznění a působení na čtenáře. Každý 

totiž může vnímat a akcentovat stejný titul subjektivně zcela odlišným způsobem, 

jak literárně, tak výtvarně. Pro tento svůj experiment zvolila titul, který důverně zná, 

a ten upravila do tří zcela odlišných podob.

První z nich, kapesní „outdoorové“ vydání ve svém nepromokavém 

a „nezničitelném outfitu“, nejvíce akcentuje a přibližuje atmosféru a vizualitu konce 

60. let v USA tak, jak ji vnímáme z dnešního pohledu. Pop-kulturní obálka s Mickem 

Jaggerem se jakoby nabízí k „dočmárání“ zlomyslnými kresbami adolescentů, možná 

mohla být i expresivnější a „velký Mick“ by se nezlobil. Aby dojem knihy byl vždy 

maximálně komplexní, Lenka se vždy pokusila vysázet několik stránek a upravit 

knihy se všemi jejími hlavními částmi. Tato úprava se nese v kombinaci černá-

červená a je pojata nejvíce reportážně ze všech tří vydání – jak výběrem fontu 

(písmo psacího stroje s jeho nedokonalostmi), tak materiálem. Ve fotografiích se 

objevuje dokonce novinový rastr. Zrcadlo sazby bylo navrženo vhodně pro kapesní 

formát a sazba je do bloku, jen sem tam se ztratí nějaký „sirotek“. Budiž to Lence 

odpuštěno, protože dobře rozpálená sazba do bloku bývá vždy oříšek. 

Druhá vazba reflektuje tehdejší „oficiální módu knižní úpravy“, resp. vizualitu 

obálky, na níž je dekorativním způsobem použito již nečitelné akcidenční písmo 

a vytváří tak spolu s barevným pozadím rastr, který Lenka používá ve dvou 

variantách inverzně. Tento knižní přebal je ve skutečnosti skládaný plakát s odkazy 

na Altamontský festival, seznamy kapel apod. a Lenka ho zcela přirozeně 



a současně doplnila nálepkou, která není použita samoúčelně, ale funkčně; slouží 

k udržení plakátového přebalu na knize. Dokonce po rozbalení plakátu může čtenář-

-uživatel přistoupit na Lenčinu hru a vyměnit si odnímatelnou nálepku za variantu 

v jiné barevné úpravě. Mutace nečitelného písma se také objevuje ve frontispisu 

a ve fragmentech na předsádkách knihy. Formát i úprava knihy se již od 

„undergroundově-kapesního“ posouvá k formátům beletrie na pultech knihkupectví. 

Prvek kruhu se objevuje také v titulu knihy, dobře se tak propojí nápad s nálepkou 

ve vnitřní typografické úpravě. 

Třetí a z mého pohledu subjektivně nejkomplikovanější nebo „nejtěžší“ 

variantou je bibliofilská úprava, která akcentuje milostný příběh dvou lidí na pozadí 

celé události Altamontského festivalu. Na přední desce se objevuje v linorytu podoba 

Estzer, na zadní pak tvář Józsefa. Celá publikace je ještě opatřena přebalem 

z pauzovacího papíru, na kterém je černá autorská lineární kresba, která se má 

vizuálně propojit s rudým linorytovým tiskem pod ní. Celá vazba se nese v barvách 

červená-černá-teplá šedá, která s nimi jde velmi dobře dohromady. Typografická 

úprava je opět promyšlená; titulkové písmo Juvenis Josefa Týfy a Františka Štorma 

působí v knize v kontrastu k písmu hlavního textu velmi elegantně a sebevědomě 

zároveň, obzvláště ve svém silnějším duktu v titulu apod. Papír je příjemně tónovaný 

a ořízka osekávaná. Vazba je provedena harmonicky jak barevně, tak řemeslně. 

Velmi zajímavým až magickým prvkem se mi zdá napříč knihou se zvětšující rudá 

skvrna pod paginací, která má pravděpodobně symbolizovat vzlínání krve 

v tragickém příběhu. 

Práce Lenky Vomelové přistupuje na zajímavý experiment, který odhaluje 

možnosti subjektivní interpretace díla a ukazuje tak na mnohovrstevnatost sdělení, 

které může přinášet jedna jediná kniha. Považuji to za velmi přínosné „bádání“ 

a odhalení, bezpochyby řemeslně a typograficky kvalitně zvládnuté. 

Navrhuji tedy hodnocení A.                 

 

Otázky autorovi práce:  

1. Je příběh Estzer a Józsefa opravdu tragický a končí špatně?

2. Knihu jsi četla mockrát; která úprava nejvíce odpovídá tvému současnému 

subjektivnímu vnímání knihy? A bylo to v minulosti jinak? 
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