
Diplomová práce Lindy Braunové úzce navazuje na její práci bakalářskou, rovněž věnovanou 

porovnání románů Františka Kožíka o malířce Zdence Braunerové s dochovanou korespondencí, jež 

se stala jejich pramenným základem. Tato skutečnost sice byla všeobecně známa, avšak nevědělo se, 

do jaké míry Kožík korespondenci při psaní využíval a jakým způsobem s ní pracoval. Díky pracím 

Lindy Braunové jsme nyní o těchto skutečnostech zpraveni velmi podrobně a přesvědčivě.  

V bakalářské práci se autorka věnovala typologii textových operací, jež Kožík používal při úpravách 

úryvků z autentických dopisů; šlo o širokou škálu zásahů od úprav interpunkce přes dialogizaci 

dopisových textů až po volné převyprávění obsahu listu. Již tehdy zjistila, že míra využití autentické 

korespondence je podstatně větší, než je zřejmé z románů samotných; teprve srovnáním s prameny 

vyvstalo, že oba romány jsou do značné míry koláží upravených úryvků z dochovaných listů a že Kožík 

tu vrchovatou měrou využil „románovost“ samotných pramenů. O malé míře jeho fabulačního 

dotváření dochovaného materiálu svědčí skutečnost, že tam, kde mu pro jistou část právě 

vyprávěného dílčího příběhu chyběla korespondence (anebo byla nečitelná), daný příběh potlačil a 

rozvinul jiný, pro nějž měl v pramenech dostatečnou oporu. 

Přesto však Kožík nebyl ve zmíněných románech jenom kompilátorem pramenů; již při sledování 

textových úprav jednotlivých dopisů vyvstávalo, že některé skutečnosti v nich zmíněné potlačoval, 

jiné naopak zveličoval, a to ve prospěch vlastního tvůrčího záměru. Na tuto rovinu jeho práce s 

prameny se Linda Braunová soustředila ve své práci magisterské.  Zaměřila se přitom zejména na  

charakteristiku postav, což je logické jak vzhledem k důležitosti tohoto aspektu pro žánr 

biografického románu, tak vzhledem k tomu, že hlavním Kožíkovým pramenem byla osobní 

korespondence.  Její zjištění přesvědčivě dokládají, že navzdory značné závislosti obou Kožíkových 

románů na autentické korespondenci nejsou jejich aktéři totožní s pisateli dopisů. V líčení jejich 

osobnostních rysů i vzájemných vztahů došlo nejen k poměrně významným posunům, nýbrž i 

k posílení jejich koherence; tím se reálných pisatelů dopisů staly románové postavy. 

Linda Braunová během několika let soustavné práce na tomto tématu podnikla opravdu úctyhodný  

pramenný výzkum, náročný nejen z hlediska časového, ale i interpretačního. Již ve své bakalářské 

práci prokázala značnou schopnost vnímat i minuciózní textové posuny. V práci magisterské k tomu 

přistoupila schopnost teoretického uchopení problematiky; došlo tedy k příkladnému propojení 

pohledu mikro a makrostrukturního. 

Proto považuji diplomovou práci Lindy Braunové za nadstandardní a plně ji doporučuji k obhajobě.    

    


