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Linda Braunová ve své diplomové práci navazuje na téma, jemuž se již zčásti věnovala 

ve své práci bakalářské. Klade si zde za cíl porovnání dvou biografických románů ze 70. let 20. 

století – Na křídle větrného mlýna a Neklidné babí léto – o české malířce Zdence Braunerové od 

Františka Kožíka s dochovanou korespondencí z fondů uložených v Památníku národního 

písemnictví. Na základě Kožíkových leckdy chybných posunů v přepisu citací, pozměněných 

kombinací údajů z různých dopisů apod. usiluje autorka rekonstruovat plastický obraz Kožíkovy 

beletristické interpretace autentických dopisů. Zároveň si studentka položila otázku, která s tím 

těsněji souvisela, a sice: Jak je v románech modelována postava Zdeňky Braunerové, ale i profily 

nejbližších osob, se kterými byla v intenzivním písemném styku? Na pozadí Kožíkových tvůrčích 

strategií se tak z literárněteoretického hlediska druhotně odhaluje mnohotvárná prostupnost fikčního 

světa s intimní výpovědí dopisů a dalším faktografickým materiálem, který autor k osobnosti 

Braunerové shromáždil a při psaní využil. 

Linda Braunová v úvodu poměrně přesvědčivě rozpracovala a zdůvodnila metodu práce 

s korespondencí, způsob ověřování údajů z Kožíkových románů, způsob editace jednotlivých citátů 

a také odkázala na literárněteoretická východiska pro definici charakteru Braunerové jako literární 

postavy (zejména Bohumil Fořt, Daniela Hodrová). Práce je pečlivě a logicky strukturovaná do 

určitých tématických celků; z hlediska metodologie se de facto skládá ze dvou části, první část 

demostruje způsob prolnutí epistolárního materiálu a fikce, druhá část využívá předchozích zjištění 

k formování dynamizované charakteristiky literární postavy.  

Nejdříve si autorka kreativně vymezuje vlastní kategorie, které na základě její 

domněnky charakterizují Kožíkův příznačný způsob práce s citacemi z korespondence Braunerové 

(přesná citace, upravená /přizpůsobená citace/, citace s uvedením zdroje...), přičemž zohledňuje i 

grafologické obtíže v širším slova smyslu, které spisovateli leckdy vyvstávaly při luštění některých 

rukopisů (hlavně v případě Viléma Mrštíka a Miloše Martena). V této části práce zaujme především 

autorčino naznačení tvůrčích postupů spisovatele při skládání jednotlivých informačních střípků 

z korespondence, které pak utvářejí v románu postup, nazvaný autorkou práce příznačně technika 

„koláže“ (milostné vyznání Antonína Chitussiho, s. 25–26) či autorovo zdramatizování jednotlivých 

biografických momentů, přispívající k čtivosti obou knih (s. 26–27). Nejpozoruhodnější strategií 

však z hlediska výstavby biografické fikce je autorčina zmínka o převedení intimních výpovědí 



jednotlivých pisatelů do fikčních dialogů obou románů (např. vylíčení neshod F. X. Šaldy 

s Braunerovou, přestože tu Braunová na konci podkapitoly zmiňuje Jaroslava Vrchlického, jako 

možný zdroj rozporů, o kterém se ale v rámci svých příkladů z korespondence nikde předtím 

nezmiňuje, s. 28) a dále pak o autorově „kombinaci postupů“, v nichž se naplno může projevit 

Kožíkův umělecký talent fabulace. 

V druhé části diplomové práce se Linda Braunová nejdříve zabývá teoretickým 

uchopením literární postavy, a pak na základě analýzy vztahů malířky s nejbližším okolím – autorka 

zohledňuje především vztahy se sestrou Zdenky Braunerové, Annou Bourgesovou, a 

významnými muži okolo umělkyně (Chitussi, Zeyer, Mrštík ad.) –  začleňuje dotyčnou na rozhraní 

plastické postavy a literárního typu, přitom si však všímá i literárních obrazů ostatních účastníků 

korespondenčních vztahů i konstelací mezi nimi a Braunerovou. Autorka práce přitom velice 

podnětně klade oběma románům otázky i nad rámec vlastní interpretace (např. proč Kožík nevyužil 

potenciálu korespondence ještě více, např. rodinného sporu o roztocký mlýn, který nabízel slibnou 

dramatickou kofrontaci, s. 40). 

V poslední části se věnuje Linda Braunová uměleckému poslání Zdenky Braunerové, 

tedy jejímu uměleckému směřování, jež z ní v Kožíkových románech učinilo literární typ 

umělkyně, která si šla od mládí za svým snem navzdory počátečnímu neuznání jejích kvalit ve 

vlastní rodině. (s.79nn). V posledních podkapitolách tak Braunová prostřednictvím výkladu 

Kožíkových románů velice poutavým způsobem podává obraz nevšední české malířky, která kvůli 

svému uměleckému talentu obětovala základní lidské hodnoty, zejména pak stabilitu vlastního 

rodinného krbu. Interpretace Lindy Braunové tak nabízí jeden z možných pohledů na dvoudílnou 

ságu o významné malířce, o jejím uměleckém vývoji a zrání. Autorka sama si všímá Kožíkových 

dovedně využívaných literárních klišé, tolik příznačných právě pro červenou knihovnu (s. 87). 

Podnětně zohledňuje také románové proměny Zdenčiny sestry Anny v Kožíkově románu v 

konzervativní paničku, jíž podle korespondenčních pramenů ve skutečnosti tolik není (zvláště při 

své péči o Zdenčino umělecké nadání, s. 88). Kvituji také zařazení autorčiných dílčích 

interpretačních shrnutí, která na malé ploše shrnují vybrané rozdíly mezi korespondencí a oběma 

romány. V neposlední řadě oceňuji citlivou autorčinu interpretaci kontruování příběhu obou 

Kožíkových románů, zjištěnou na základě charakteru autorových poznámek na papírech, do kterých 

byly v archivu vloženy dopisy (s. 14).  

Na práci Braunové tedy oceňuji především její schopnost analýzy, logického 

strukturování celku práce, promyšlenou koncepci a schopnost „vyargumentování“ možností i limitů 

její interpretace. Vyjma věcné nepřesnosti, vzniklé jistě omylem (rok narození, viz s. 85, srov. 

Lenderová, 2000, s. 217) a drobných chyb v interpunkci musím rovněž konstatovat vysokou 

stylistickou úroveň této práce. 

 Přesto se v závěru posudku nezdržím jedné zásadnější výtky, která směřuje k autorčině 

práci se sekundární literaturou. Myslím, že by této – podle mého soudu – velice zdařilé práci velice 

prospěla větší práce nejen s prameny, ale i se sekundární literaturou, která je ostatně dobře dostupná 

a obsahuje stovky titulů, které v seznamu literatury diplomové práce bohužel nenalézám. Kdyby 

autorka kromě Kožíkova fondu v Památníku, ke kterému neměla bohužel přístup (s. 14), nahlédla 

aspoň do jiných archivních materiálů, jejichž umístění zmapovala právě Milena Lenderová ve své 

monografii o Braunerové a sama autorka se o tuto monografii v práci také opírala (Lenderová, 

2000, s. 224; např. Karáskova galerie, Náprostkovo muzeum ad.), umožnilo by jí to lépe uchopit 

problematiku „falešných citací“ a odlišit v nich zřetelněji tvůrčí záměr Kožíkův od fabulací, nebo 

snad i potvrzených zpráv z života české malířky (např. s. 23).  

Z hlediska výběru sekundární literatury právě vzhledem ke společenskému kontextu 

vztahů malířky s dalšími osobnostmi by bylo namístě, vedle ověření některých informací v dílčích 

monografiích věnovaným dalším účastníkům korespondence (Zeyer a další, viz s. 62), také 

zohlednit četné práce věnované osobnosti Zdenky Braunerové (Vladimír Hellmuth-Brauner ad.), 

články starší i nedávné o poměru Zdenky Braunerové k významným umělcům a osobám v jejím 

životě (namátkou jmenuji Lenku Bobíkovou, Ivanu Reškovou, Stanislava Batůška, Josefa Javůrka, 

Václava Černého, recenze na monografii Lenderové apod.).  



K uchopení interpretace Kožíkových románů by zase nesporně přispěly stati věnující se 

oběma Kožíkovým románům, které vycházely od sedmdesátých, resp. osmdesátých let (namátkou 

např. Jaroslava Hájková, Prokop Hugo Toman, Dobrava Moldanová, Ladislav Soldán, Jan Lukeš a 

mnoho dalších), které se mimo jiné věnují právě fenoménu prostupnosti beletrie a faktografických 

informací (Lukeš, Filipčik, Dokoupil, Kaňák ad.), který ostatně autorka diplomové práce 

vyzdvihuje. Ostatně některé Kožíkovy fabulace, převážně převzaté jak od posledního důvěrného 

přítele Braunerové Jaroslava Marii, tak od prasynovce Zdenky Braunerově Vladimíra Hellmuth-

Braunera zmiňuje explicitně Milena Lenderová (Lenderová, 2000, 13). 

 V neposlední řadě se autorce nabízela práce s některými edicemi korespondence, např. 

právě s okomentovaným zpracováním části korespondence se sestrou Zdenky Braunerové Annou 

Bourgesovou, viz Korespondence Zdenky Braunerové s Annou Bourgesovou, roz. Braunerovou 

(1894-1897) In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - literární historie.  Roč. 8, č. 1, s. 1–48. 

– 1963 od Evy Jurčinové a Hany Hrzalové, která obsahuje komentovaný přetisk 18 dopisů s úvodní 

charakteristikou a ediční poznámkou. Možná by se tak Lindě Braunové podařilo rozluštit některá 

pro ni nečitelná slova (s. 7). Na bohatou literaturu vedle bibliografických databází dostupných on 

line upozorňuje opět Milena Lenderová v seznamu literatury své monografie (Lenderová, 2000, s. 

224–230). Je mi jasné, že si autorka zvolila náročný, a přesto invenční(!), úkol, který přiznaně 

zachovával těžiště právě v interpretaci specificky vymezeného materiálového korpusu, který by se 

přidáním dalších informací ze sekundární literatury velice rozrostl, zato by však práci obohatil o 

další významová uchopení textu a poskytl autorce odpovědi na ne zcela ujasněné otázky.  

  Na závěr mě napadá snad možná okrajová otázka k zamyšlení, která by snad mohla být pro 

diplomantku v budoucnu nosná a ještě by se dala nějakým způsobem vytěžit vzhledem k cílům 

diplomové práce: Do jaké míry a zda by šlo využít ke konstruování literární postavy Zdenky 

Braunerové vedle Kožíkových klišé příznačných pro červenou knihovnu také Kožíkovy zřejmé 

aluze na díla jejích literárních současníků a umělců, kteří z ní byli v kontaktu (Juliues Zeyer – „Jan 

Maria v Paříži“, s. 62, Vilém Mrštík – „Pohádka máje“ (s. 65), vztah k Martenovým hrdinkám, do 

kterých se údajně Zdenka Braunerová vžívala (s. 74) apod. ? 

 

Závěr: Práci Lindy Braunové pro její nesporné kvality jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

V případě úspěšné obhajoby by podle mého názoru mohla být práce obhájena známkou 1–2. 

             

 

 

 

 

                                                      Podpis:  Iva Krejčová 

 

V Praze dne 13. 5. 2014 

 


