
KRISTÝNA BROŽOVÁ: F. KUPKA A JEHO KORESPONDENCE V. HYNAISOVI 

Školitelův posudek bakalářské práce 

Předložená práce zcela splňuje podmínky kladené na bakalářské práce. 

Zásluhou této práce je především přínosné zvolení jejího tématu, které bylo navíc 
samostatnou volbou Brožové: Kupkova korespondence Hynaisovi byla sice badatelům 
předtím známa, aniž by ji však důkladně zkoumali nebo ve větší míře využili. Přínosem 
autorky je mj. přepis a překlad poměrně rozsáhlého souboru dokumentů, a v neposlední řadě 
také přesvědčivá identifikace odkazů na reálie, vyskytující se v dopisech. A konečně - a to 
především: text dopisůje vhodně analyzován a dán do patřičných souvislostí s poznatky o jiné 
zachované korespondenci Františka Kupky i o celkovém vývoji jeho tvorby. Brožová své 
poznatky vhodně prezentovala na mezinárodním sympoziu o Františku Kupkovi, konaném 
v Hradci Králové. 

Brožové se podařilo vystihnout specifické spojenectví avantgardního malíře s oficiálním 
umělcem předchozí generace, spočívající na vzájemné shodě, dané hlavně pařížským pólem 
jejich umělecké i životní existence ajejich výhradami vůči pražskému uměleckému prostředí. 
Hynais byl mezi výtvarnými umělci v Praze Kupkovi zřejmě skutečně jednou z mála stálých 
opor v jeho pražských záležitostech, a to i po první světové válce. Zároveň tato 
korespondence naznačuje, že také Kupka mohl pro pražského Hynaise znamenat časem oporu 
v jeho rostoucím uměleckém osamocení. 

Autorka také ověřila, že protějšky k této korespondenci se jako celek nezachovaly Uejich 
fragment existuje jen v prvopisu). 

Mimo známou korespondenci Jindřichu Waldesovi, charakterizovanou ovšem jiným 
vzájemným vztahem, by bylo možné dále zkoumat nedostatečně prozkoumanou Kupkovu 
válečnou a poválečnou korespondenci zachovanou ve Vojenském historickém muzeu - byť se 
uměleckých záležitostí týká jen dosti okrajově Ca také by to překračovalo stanovený rámec 
předložené práce). 

Jako námět krátké debaty v rámci obhajoby práce navrhuji otázku, zda Hynais a Kupka měli 
něco společného ve svém uměleckém smýšlení a v tom případě, co vlastně (například 
vyhraněný individualismus, nebo názory na takové otázky, jako je vztah umění a přírody, a 
podobně). 

A jak úvodem řečeno: předloženou práci pokládám za zcela odpovídající požadavkům a plně 
ji doporučuji k obhajobě. 
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