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Posudek oponenta práce

V ruce držím kníhu – bílou a ohebnou, plnou slov a v nich skrytých příběhů, knihu co slibuje, že nám odhalí ještě něco víc, 
než je napsáno, něco, co se ve slovech nalézt nedá…

Kateřina si ve své diplomové práci dala vysoký a úctyhodný cíl. Není jím nic menšího, než obroda knižní kultury u nás. 
Zároveň se rozhodla prozkoumat tradiční techniku koláže a posunout ji dále směrem k současné vizuální kultuře. Pro 
zhmotnění svého úsilí si zvolila text současného mladého českého autora Marka Šindelky Zůstaňte s námi, soubor osmi 
povídek, jejichž spojujícím motivem je ztráta kontroly nad situací, ztráta původní zjevné funkce věcí, citů, vztahů, lásky, 
jazyka…

Text ji zasáhl natolik, že jeho původní vydání s maximálním úsilím re-designovala tak, aby dostála tomu, co si předsevzala 
– tedy především vytvoření takové knihy, která by svou vizuální podobou reflektovala obsah textu. Něco, co by se mohlo 
zdát samozřejmé, ale většinou bohužel není. Katce se v mnohém daří; svou práci zpracovává komplexně a poctivě, od po-
drobného rozboru textu, přes volbu písma, sazby, struktury knihy, ilustrací, volby materiálů až po dotažené knihařského 
zpracování.  

Nejvíce si cením netradiční struktury knihy, jejího členění, rytmu. Nápad skrytých ilustrací, předělů, které musí čtenář sám 
roztrhnout, sám do nich aktivně proniknout, aby poznal, co se v nich skrývá, přináší čtenáři ještě další úroveň prožitku, 
něco, co nám může nabídnout jen fyzický kontakt s knihou a podporuje tak její právo na existenci v dnešním digitálním 
světě. Tato zvláštnost zároveň není samoúčelná – koresponduje s tím, co je pro Šindelkův text ústřední – kontrast zjevné-
ho a skrytého, banálního a vyhroceného, řádu a chaosu, náhlý zvrat, dvojakost… Ani další vizuální prvky zde nejsou jen pro 
ozdobu: barevné zářezy na ořízce, které přehnuté ilustrace vytvářejí, jsou funkční – napomáhají v orientaci v knize, škrtání 
v nadpisech a paginaci nám zase přibližuje Šindelkův přístup k tvorbě. 

Slabinu práce vnímám bohužel v tom, co by mělo být vzhledem ke zvolenému tématu tím nejsilněnějším – v samotných 
kolážových ilustracích. Je mi líto, že potenciál, který si Katka tak pracně a slibně vytvořila, stejně jako bohatství ručně psa-
ných záznamů autora, které měla k dispozici, nevyužila na sto procent. Kontrast textové a obrazové části, která odhaluje 
svět za slovy, by mohl skvěle fungovat, kdyby něco skutečně odhalil.

Výsledné ilustrace pro mne  nepřinášejí nic nového, jsou jen vizuálním doprovodem, který v podstatě paradoxně naplňuje 
to, o čem Šindelka píše – zacyklení, nemožnost pohnout se z místa… Šindelkovy postavy se ale i přes svou bezradnost 
a bezvýchodnost nakonec vždy někam posunou. Dochází k překročení určité hranice, vystoupení ze stále se opakujícího 
kruhu – úderem, odchodem, výstřelem, smrtí… K takovému posunu–vykročení, pro mne v ilustracích bohužel nedošlo.

Pokus o zapojení ilustrace do literatury pro dospělé a snahu o nový přístup, který by ji vymanil ze světa dětských knih 
a otevřel nový obzor, vnímám každopádně velmi pozitivně, stejně jako celkový přístup ke zpracování knihy jako objektu, 
který má v naší kultuře nezastupitelnou hodnotu.
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