
Posudek na bakalářskou práci Elišky Charvátové

„František Kaván v pramenech Památníku národního písemnictví a Archívu Národní galerie“

Bakalářská práce se z dotčených obsáhlých fondů zaměřila na tématicky jednoznačně ohraničené 

téma, zahrnující pohled na šíři a rozmanitost dopisů malíře Františka Kavána, adresovaných jeho 

druhé ženě Pavle.  

Je všeobecně známo, že tvorba realistických krajinomaleb tohoto význačného českého malíře je 

rozprostřena na ploše bezmála šesti dekád, od juvenilií  sklonku osmdesátých let 19. století až po 

samotný závěr roku 1941 a vykazuje přirozeně různou kvalitu. Klišé o naprostém úpadku posledních 

let umělcovy tvorby padá při opravdu zasvěceném zevrubném studiu materiálu a střípky ze zde 

prezentované korespondence dobře dokládají některé Kavánovy úvahy, postoje a dokonce i 

technologické postupy při malbě, přípravě podložky i adjustaci obrazů.

Volba Elišky Charvátové byla tedy správná v tom smyslu, že nepodcenila dosud nepovšimnutý 

pramen, vcelku ucelený soubor 155 dopisů Pavly Šírové, roku 1930 provdané Kavánové, jejímu choti. 

Jednak pro neopakovatelnou autentičnost, danou především osobou pisatele a jeho slohu, jednak 

pro doplnění vědomostí o malířově životě té doby. 

Práci autorka rozvrhla do čtyř kapitol, přičemž úvodní tři jsou uvozující , přiměřeně formátované a 

čtvrtá je jejím samotným podstatným těžištěm. Celek je přehledný, velmi pečlivě zpracovaný a 

vybavený poznámkovým aparátem. Bez povšimnutí nezůstaly indikace typu dopisního papíru, jeho 

rozměrů, použitého psacího náčiní i způsobu psaní adres. Součástí edice je osobní a místní rejstřík. 

Je třeba vyzdvihnout preciznost komentování celého konvolutu, který nenese technicky stejnorodá 

data. Mnohé z dopisů nejsou datovány a uspořádání  tedy zůstalo podle inventárních čísel LA PNP.

Oceňuji, že autorka nezvolila transkripci dopisů, nýbrž transliteraci, čímž byla zachována originalita 

slohu i vlastní výpovědi.  Téměř dobrodružně vyznívá autorčina rešerše  Kavánových oslovení

manželky. Bakalářskou práci finalizují přílohy, z nichž vyzdvihuji jako badatelský přínos zejména 

nepublikovaný text Kavánovy sestry Marie o obou krajinářových manželkách a také sofistikovanou 

tabulku v samotném závěru.  Domnívám se, že zpřístupnění tohoto archívního pramene 

v nezatíženém výběru nejzajímavějších položek a ve vkusném aranžmá by mohlo být vhodnou volbou 

pro publikaci, která by nepochybně našla své adresáty.

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

V Praze, 1. září 2011                       PhDr. Michael Zachař




