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 Bakalářská práce Lindy Braunové je výsledkem neobyčejně pracného a velmi pečlivě provedeného 

pramenného výzkumu. Aby mohla sledovat, jak známý autor biografických románů František 

Kožík využil ve své dilogii o malířce Zdence Braunerové dochované korespondence, musela 

nejdříve shromáždit rozsáhlý soubor této tiskem nevydané korespondence, detailně se s ním 

seznámit, rozluštit leckdy nečitelné autografy. Rozsah a obtížnost této heuristické fáze značně 

převyšuje standardní požadavky na bakalářskou práci; autorka se jí nadto zhostila s příkladnou 

precizností. 

     V druhé etapě práce autorka porovnala dochované dopisy s jejich „otisky“ v Kožíkových 

románech. I tato fáze byla neobyčejně časově náročná. Získaná zjištění  poté s úspěchem 

typologizovala: vymezila několik základních textových postupů, jež Kožík při zpracovávání 

dochované korespondence užíval. 

     Získané závěry jsou neobyčejně zajímavé, o to víc, že jsou bezpečně podložené poctivou 

heuristickou prací. Ukazují, že oba Kožíkovy romány jsou do značné míry prostou koláží 

autentických listů, přičemž míra tvůrčí transformace dochovaných pramenů je menší než se na první 

pohled zdá. Přesto zejména v případě prvního dílu Na křídlech větrného mlýna vznikla kultivovaná 

a čtenářsky atraktivní kniha, poutavě přibližující kulturní atmosféru českého fin de siecle.  

     Nad předkládanou bakalářskou prací se tak vynořují otázky obecnějšího metodologického 

dosahu, zejména pak ty, jež se týkají ontologického statutu takto vzniknuvších děl. Jsou Kožíkovy 

práce věnované Zdence Braunerové biografickými romány, tedy texty fikčními, byť bohatě 

pramenně dotovanými, anebo biografiemi, tedy narativy historickými? Domnívám se, že autorka ve 

své bakalářské práci zdaleka nevyčerpala (a ani vyčerpat) nemohla veškerý potenciál pracně 

nashromážděného materiálu a že by proto bylo nanejvýš vhodné, aby v započatém tématu nadále 

pokračovala v práci magisterské, jež by se mohla zaměřit na výše naznačené metodologické 

horizonty. 

     Jsem přesvědčena, že bakalářská práce Lindy Braunové nejen splňuje, ale svým rozsahem i 

kvalitou překračuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Plně ji proto doporučuji k obhajobě a 

navrhuji klasifikovat ji jako výbornou. 
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