
Posudek na Rigorózní práci  Mgr. Elišky Charvátové

František Kaván ( 1866 – 1941) v dopisech manželce a přátelům 

František Kaván ( 1866 – 1941) in correspondence to his wife and friends

Mgr. Eliška Charvátová se dlouhodobě věnuje osobnosti velkého českého umělce, výtvarníka a 

básníka Františka Kavána ( 1866 – 1941) a prokazuje vskutku vytrvalost vytěžit své téma na nejzazší 

mez. Bakalářskou práci o Kavánově korespondenci s jeho druhou ženou následovala práce 

diplomová vyživená korespondencí s dalšími aktéry a nyní s odstupem času rozhojňuje své životní 

téma o další položku, jejíž význam nelze vůbec podcenit. S pečlivostí sobě vlastní zpracovala dosud 

neznámé Kavánovy  dopisy nakladateli Františku Topičovi, malíři Oldřichu Blažíčkovi a knihovníkovi 

Ladislavu Janu Živnému. Věcně i formálně vděčná korespondence osvětluje některé dosud zastřené 

kapitoly umělcova života i tvorby a přináší řadu konkrétních nových informací. Poskytuje zvláště 

zevrubnější přehled o kontextu Kavánova malování ve světle obchodu s uměním. Kupříkladu právě 

části dopisů s Topičem ohledně nastavení cen obrazů, poznámek k adjustacím nebo Kavánovy 

nákresy vlastních děl jsou veskrze objevné – termín kšeftovní věc zatím z Kavánova 

korespondenčního slovníku neznáme! Jadrná a přitom trefná formulace ukazuje Kavánovu výtečnou 

schopnost odhadovat věci z vlastního úhlu pohledu i relaci vůči svému okolí. Korespondence 

s Oldřichem Blažíčkem zaujme jistě tématem falz a rozdílností přístupů obou malířů vůči jejich 

původcům. Třetím aktérem je L. J. Živný, jehož osobnost nebyla ve vztahu ke Kavánovi ještě prakticky 

vůbec hodnocena. Velmi zajímavé jsou pasáže o přípravách i realizaci výstav v Novém Bydžově včetně 

nalezeného soupisu děl. 

Autorka musela před vlastním rozvrhem práce prostudovat mimořádně objemnou materii, provést 

vlastní selekci a uspořádat si tématický plán práce včetně jeho adekvátního naplnění. Ilustrativní je 

bezmála desetistránková hutná, takříkajíc neprůstřelná ediční poznámka. Kvituji, že nezabředla 

nepřiměřeně v některých svodech zajímavého archivního materiálu, který přitom záslužně 

připomenula ( podíl Svatopluka Klíra na kavánovském bádání třicátých a čtyřicátých let a jeho 

nevydanou čtyřdílnou publikaci pro edici Zodiak). Za zcela zásadní pokládám první zpřístupnění 

fondu s Topičem, kde nacházíme dosti zásadní informace pro pražský výstavní život slavné generace 

devadesátých let, konkrétní fakta o prodejích konkrétních obrazů i s lokací včetně ciziny a vodítka 

důležitá třeba pro určení pravosti nebo zařazení malířových děl. Práce je doplněna potřebnými 

rejstříky, soupisem pramenů a literatury, seznamem zkratek  a seznamem příloh. Edičně zpracovaný 

soubor korespondence význačných postav naší kultury mohla pisatelka vyhotovit díky  akvizicím 

Literárního archivu Památníku národního písemnictví respektive Archivu Národní galerie v Praze. 

Předložená Rigorózní práce se dotýká prakticky celého Kavánova života, neboť zahrnuje léta 1894 až 

1941 a přibližuje tak i společenské milieu doby. Autorka píše vlastní text prokládaný citacemi 

z dopisů ve formě dosti umně provázané, živé a věrohodné. Jde o kvalitní interpretaci archivního 

materiálu značné vypovídací hodnoty. Pisatelka nestírá hodnotu dopisů, volí uvážlivě poměr výňatků 

a vlastních slov. Prokazuje po letech obírání se dnes již zažitým tématem značnou schopnost 



vyvažovat podíl vstupních dat a vlastního textu. To je myslím dobrá  zpráva pro případnou úvahu o 

upravené vydání ve formě řádné publikace.

Rigorózní práce Mgr. Elišky Charvátové nepůsobí nikterak suchopárně, netrpí formálními nedostatky 

a udržuje si potřebný spád. Vyváženost racionální a emoční složky je potřebnou zárukou 

uspokojivého výsledku. Pro další kavánovská studia, zvlášť s ohledem na blížící se stopadesáté výročí 

narození a sedmdesáté páté výročí úmrtí malíře, znamená tato práce nepominutelný zdroj nových 

poznatků i citace literatury a pramenů. 

Rigorózní práci Mgr. Elišky Charvátové hodnotím jako velmi přínosnou a doporučuji její kladné přijetí.

V Praze, 11. 11. 2014 PhDr. Mgr. Michael Zachař

Historik umění


