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Posudek diplomové práce lvy Mrázkové 

Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka 

1901-1941 

Diplomová práce lvy Mrázkové představuje ten typ prací, které se vymykají 

většinovému standardu absolventských prací, a to jak zvoleným tématem, tak 

rozsahem stejně jako způsobem zpracování. Fakticky jde o dvousvazkový monolit o 

754 stranách, který poprvé přináší uspořádanou a komentovanou korespondenci 

Jakuba Demla a Františka Bílka. Jde o zásadní ediční počin, který přináší množinu 

potenciálních odpovědí na otázku vztahu těchto bez nadsázky kultovních osobností 

české literatury a výtvarného umění a uměleckých i kulturních souvislostí, odvíjejících 

se z epicentra tohoto životního lidského setkání. 

Základní kontury utváření, zrání a destrukce tohoto vztahu jsou známy, ovšem 

teprve nyní se přiblížil okamžik, kdy může mít i širší kulturní veřejnost možnost 

nahlédnout do tohoto hektického, mnohdy rozporuplného, ovšem umělecky nesmírně 

intenzivního vztahu, na jehož základě či pozadí lze dobře "číst" síť vztahů a klíčových 

vazeb českého uměleckého prostředí první poloviny 20. století. 

Metoda uspořádání korespondence se opírá o model komentovaného 

korespondenčního, chronologicky komponovaného pásma, podporujícího charakter 

"příběhovosti" tohoto vztahu - dramatu, které má svůj počátek, zápletku, kde nechybí 

katarzní momenty i tragické rozuzlení. Setkáváme se z množstvím figur, které tento 

prostor zaplňují, o jejichž roli jsme přiměřenou měrou informování v komentáři či 

poznámkovém aparátu. Dalo by se říci, další podstatný příspěvek do onoho 

demlovského "románu duše" (V. Binar) nahlíženého z perspektivy korespondenčního 

materiálu. 



Nutno ale zdůraznit, že autorka neulpívá pouze na "pasivním" zpracování 

edice a elementárních edičních komentářů. Je podstatné, že prostor edičních 

komentářů, které zároveň funkčně epistolární konvolut člení a tím tedy i interpretují, 

otevírá také dialogu se stávající demlovskou a bílkovskou odbornou literaturou, 

kterou na mnoha místech doplňuje, případně reviduje na základě skutečnostích 

objevených v korespondenci, čímž se stupňuje nejen materiálový, ale také 

interpretační přínos předkládané edice. Odkazuji v těchto souvislostech zejména na 

jedny z finálních výkladových kapitol edice - např. na oddíly František Bílek jako 

postava Demlova Díla, Bílkovská výtvarná kritika Jakuba Demla, na podnětný 

interpretační oddíl Společné rysy Demlovy a Bílkovy tvorby apod. 

Edice je uspořádaná dle standardních edičních zásad respektujících osobitost 

Demlova i Bílkova vyjadřování. Vyzdvihnout je nutno spolehlivost a pečlivost editorky, 

která odvedla práci, v níž jsem těžko hledal byť jen jedinou korekční vadu. 

Rezultát je proto jasný - po doplnění rejstříkových oddílů je rukopis připraven 

ke knižnímu vydání. 

Diplomovu práci lvy Mrázkové doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení 

"výborně" a doporučuji ji jako podklad pro zahájení rigorózního řízení (PhDr.). 
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