
Vyjádření školitele k obhajobě disertační práce PhDr. Lucie Kořínkové František 

Gellenr. Text – obraz - kontext 

 

PhDr. Lucie Kořínková si v akademickém roce 2008/09 zapsala jako téma disertační práce 

problém spojený s výzkumem materiálů souvisejících s tzv. brněnským obdobím Františka 

Gellnera, čili s předválečnou etapou jeho působení coby karikaturisty a žurnalisty v brněnských 

Lidových novinách. Jako ve většině případů, výchozí téma během let práce na disertaci 

procházelo dílčími proměnami ve shodě s tím, jaké nové otázky, resp. jaké nové problémy 

vystupovaly v souvislosti s pokračujícím výzkumem.  

Jako klíčové pro modelování koncepce práce se ukázala součinnost postupu práce na 

disertaci s prací týmu ÚČL AV ČR, jehož se dr. Kořínková stala nedílnou součástí; úkolem 

tohoto týmu se totiž stala příprava a realizace kritické hybridní edice Gellnerova výtvarného a 

literárního díla (viz Gellner, František: Dílo. Eds. Flaišman, Jiří; Kořínková, Lucie; Kosák, 

Michal; Říha, Jakub, Praha, ÚČL AV ČR 2012). Výchozí dílčí konkrétní vymezené téma 

disertační práce tak začalo produktivně přesahovat do dalších oblastí spojených s Gellnerovým 

dílem. Výsledkem této součinnosti se stala práce, která je funkčním a v řadě ohledů objevným 

souborem případových studií, sledujících modifikaci utváření literárněhistorického obrazu díla 

Františka Gellnera v různorodých pojetích literární historie. Všímá si dále Gellnera jako 

básnického typu, zaměřuje se na otázku židovské identity projevující se a problematizované 

v Gellnerově díle, zaměřuje se na okolnosti žurnalistického působení v okruhu Lidových novin, 

v neposlední řadě neupouští od důsledné konfrontace Gellnerovy osobnosti s dobovým 

uměleckým, kulturním ale také politickým kontextem. Práce dr. Kořínkové tedy není 

gellnerovskou monografií v tradičním slova smyslu; naopak však představuje vhodně 

zaměřenou sérii různorodě zacílených, ovšem stejný cíl sledujících studií vytvářejících 

plastický a metodologicky nadmíru podnětný obraz Gellnerovy osobnosti a jeho díla v kontextu 

soudobé literatury a společnosti. 

Mám-li charakterizovat průběh doktorských studií dr. Lucie Kořínkové, nelze mi 

nezmínit v první řadě určité rysy jejího charakteru, které tento průběh – zdá se mi – podstatně 

ovlivňovaly. Lucie Kořínková patří ke studentům, kteří využili maximální možné délky, do 

které lze studium rozložit. Na rozdíl od mnohých, kteří tuto možnost využili či spíše zneužili, 

však doktorandka tento čas v mnohém věnovala obětavé práci na úkolech souvisejících 

s realizací (samozřejmě heuristicky velice náročné) zmíněné akademické hybridní edice, což 



sice absorbovalo velikou časovou dotaci, podstatně se však promítlo do koncepce a formulování 

otázek a výsledků předkládané práce, která představuje bez okolků řečeno ten nejpodstatnější 

vklad do gellnerovského bádání posledních dvou desetiletí. Vedle této náročné badatelské práce 

se Lucie Kořínková zúčastňovala i řady dalších odborných aktivit, které souvisely s její prací 

v akademickém ústavu. Po léta s velkým nasazením a skvělými evaluačními výsledky vedla 

(sama nebo společně se svým manželem) řadu kurzů v Ústavu české literatury a komparatistiky 

FF UK, a to jak těch povinných, tak výběrových.  

Současný profil doktorandky, alespoň tak, jak jej vnímám já, je tedy založen na veliké 

pracovní obětavosti, lidské vstřícnosti, velice přísné, mnohdy až nadmíru vyhraněné 

sebekritičnosti, badatelské preciznosti a samostatnosti a zároveň na odvaze k odborné 

různorodosti, která ovšem nikdy nezplaněla do vágní povrchnosti či se křečovitě nedrala po 

módních tematických a metodologických trendech, ovšem spíše využívala aktuálních 

metodologických podnětů pro ověřování témat, souvisejících s širokým historickým 

materiálem české literatury druhé poloviny 19. a první půlky 20. století, kterému se dr. 

Kořínková po léta soustavně věnuje. 

Jsem tedy rád, že jsem mohl na cestě k završení doktorských studií Lucie Kořínkové 

svým dílem pomoci a upřímně doufám, že obhajoba její disertační práce František Gellner. Text 

– obraz – kontext bude úspěšná. 
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