
Posudek bakalářské práce

Eliška Charvátová, František Kaván v pramenech Památníku národního písemnictví a Archivu 

Národní galerie, FF UK Praha – katedra PVHAS, Praha 2011, 133 s.  + soupis pramenů a 

literatury, rejstříky, seznam zkratek a 6 příloh (nestránkováno).

Ve své bakalářské práci se Eliška Charvátová věnovala jedné z významných osobností 

uměleckého života, jež svým významem přesáhla hranice regionálního významu, a to 

osobě akademického malíře Františka Kavána, rodáka z Víchovské Lhoty nedaleko 

Jilemnice. Ačkoli o tomto malíři vyšlo již několik monografií a katalogů vydávaných při 

příležitosti pořádání výstav Kavánových děl a přibližujících mistrovu osobnost, život a 

především dílo nejen jako malíře – krajináře, ale i jako básníka a překladatele, zůstávaly a 

nadále zůstávají některé momenty z mistrova života zájemci o životní osudy a tvorbu 

tohoto umělce skryté. Jeden z těchto momentů představuje období let 1928–1941. Tehdy, v 

roce 1928, dva roky po smrti Kavánovy první manželky Heleny, navázal přátelství 

s čerstvě ovdovělou Pavlou Šírovou, které záhy přerostlo v hluboký vztah, vrcholící v roce 

1930 uzavřením sňatku. Pro celé toto období (až do mistrovy smrti v roce 1941) je 

charakteristický Kavánův návrat k tvůrčí umělecké činnosti spojené s pořádáním výstav, a 

to vše za vydatné podpory Pavly Kavánové-Šírové. Ač toto období nesehrálo nikterak 

převratnou roli v umělcově tvorbě, tvořilo jednu ze zásadních kapitol jeho života. 

Skutečnost, jaká tato životní etapa byla, co se odehrávalo v umělcově mysli, jaké životní 

radosti i strasti jej provázely, jaká byla jeho umělecká tvorba v dané době, čím byla 

inspirována, ale i jak hluboký byl vztah k jeho nové partnerce, svědčí dochovaná 

korespondence z let 1928–1941, uložená v Literárním archivu Památníku národního 

písemnictví v Praze. A právě uvedený dosud nepublikovaný soubor korespondence se stal 

předmětem zájmu autorky předkládané bakalářské práce. 

Práce je tvořena dvěma oddíly – v prvním se autorka po přehledném úvodu, v němž přibližuje 

motivaci vedoucí k výběru tématu a zejména cíle své práce, věnuje základnímu 

obeznámení čtenáře s písemnými prameny týkajícími se osobnosti Františka Kavána a 

uloženými především v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze a 

dále v Archivu Národní galerie, charakterizuje je po stránce obsahové a zejména z hlediska 

jejich výpovědní hodnoty. Následuje pasáž zabývající se přehledu dosavadní literatury, 

především umělecko-historické, obsahující informace o umělci, přehledně charakterizuje 



jednotlivé monografie o umělci a jeho tvorbě. Poté je zařazena kapitola, v níž E. 

Charvátová podává základní přehled o mistrově životě. V části, v níž pojednává o 

umělcově životě a díle do roku 1928, vychází především ze stávající literatury, v pasáži 

věnované Kavánovi a jeho životním osudům po roce 1928 se opírá rovněž o výše 

zmíněnou korespondenci. V této souvislosti připojuje exaktně zpracovanou charakteristiku 

celého souboru korespondence, sleduje jednotlivá témata, která jsou častým a oblíbeným 

předmětem pisatelova zájmu (rodina, zdraví, koupě nemovitosti apod.). Zaslouženou 

pozornost věnuje rovněž často se opakujícímu námětu, jímž byla jeho vlastní malířská 

tvorba a výstavní činnost. Autorka zde poodkrývá Kavánovy názory a postoje, představuje 

Kavána takového, jak se sám prezentuje ve světle předmětné korespondence, takového, 

jakým patrně ve skutečnosti i byl.

Druhý oddíl práce tvoří vlastní edice korespondence. Celkem se jedná o 155 jazykově 

českých písemností (dopisů, pohlednic, dopisnic), které editorka rozdělila do dvou časově 

navazujících skupin – před sňatkem s Pavlou Šírovou (tzn. z let 1928–1930) a po sňatku 

(tj. z období od roku 1930 až do mistrovy smrti v roce 1941). Edici předchází zevrubná 

ediční poznámka, v níž editorka vysvětluje kromě jiného zvolený způsob přepisu textů, 

jímž je transliterace. Uvedený způsob je v případě zpřístupňování dokumentů osobní 

povahy mnohem vhodnější, než-li by tomu bylo u transkripce, neboť plně zachovává

autenticitu textu, což je u pisatele Kavánova typu neoddiskutovatelným přínosem (nejen 

malíř, ale i básník, literát, překladatel, znalec i aktivní uživatel krkonošského nářečí apod.). 

Vlastní edice je doprovázena kvalitně a maximálně pečlivě zpracovaným vědecko-

informačním aparátem, u jednotlivých dopisů nechybí základní charakteristika typu 

dokumentu, uložení, rozměry, údaj o použitém psacím náčiní a dataci, připojeny jsou 

spojené ediční a věcné poznámky, závěrem jsou připojeny dva základní rejstříky – osobní a

místní, v nichž editorka z praktických důvodů odkazuje na čísla jednotlivých dopisů. 

Zvláště osobní rejstřík, v němž autorka identifikuje v maximální možné míře jednotlivé 

osoby (uvádí jejich základní životopisná data, obor působení) svědčí o tvůrčí vyspělosti 

editorky. Celý text na závěr doplňují ilustrativní přílohy (především ukázky 

z korespondence, fotografie Františka Kavána, ukázky jeho obrazů), z nichž největší 

pozornost si zaslouží text Marie Kavánové věnovaný oběma mistrovým manželkám, první 

Heleně i druhé Pavle.

Závěr: předkládaná edice korespondence Františka Kavána je zpřístupněna s neobyčejnou 

pečlivostí, na úrovni vysoce přesahující nároky kladené na bakalářskou práci. Patrná je 



autorčina znalost reálií a především zanícenost, zájem o téma, což se nanejvýš pozitivně 

odrazilo na celkovém výsledku. Pokud jde o průvodní textovou část, autorka prokázala 

velmi dobrou znalost literatury, schopnost kvalifikovaně se orientovat v pramenech a 

interpretovat je. Text práce je psán kultivovaným jazykem, čtivý, bez jakéhokoli 

zbytečného balastu. Vzhledem k obsahu práce, její využitelnosti pro další prohloubení 

znalostí regionálních dějin a především samotné osobnosti Františka Kavána by 

publikování alespoň některých z editovaných dopisů bylo více než žádoucí. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou.
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