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Jedinečný zjev Zdenky Braunerové v české grafice zaujal autorku bakalářské práce Kateřinu 

Neradovou, jež se zaměřila na část výtvarného díla Braunerové – užitou grafiku (ilustraci a 

grafickou úpravu). Knižní grafice Braunerové byly v minulosti věnovány práce jak 

bibliografické, tak interpretační. Autorka této práce se zaměřila na vřazení díla Braunerové 

do dobových souvislostí jak výtvarných, tak společenských. Čerpala přitom z adekvátních 

dostupných pramenů (Lenderová, Merhautová). V úvodní kapitole srovnala úroveň evropské 

knihy s českou, v závěru vřadila knižní grafiku Braunerové po bok dalších významných 

osobností (Koblihy, Marka, Klicmana). Z životopisných údajů vytěžila pro svou práci 

maximum. Zdůraznila kulturní background Braunerové, který získala díky inspirativnímu 

rodinnému prostředí, a jako nikoliv protipól ale významově důležité těžiště postavila 

kontakty s dobovým evropským uměním i umělci, které jí poskytly patřičnou sílu, aby ustála 

a vyvzdorovala roli malířky a grafičky v domácím prostředí dosud genderově rigidním. 

Správně poukázala na paradox knižní tvorby Braunerové – archaizující tendence užitých 

výtvarných prostředků a moderní holistický přístup ke knize. Podstatnou část práce autorka 

věnovala jednotlivým knižním titulům, které Braunerová ilustrovala a upravovala. Kvalitně 

provedená kompilace, ve které autorka čerpala z dostupných monografií Tomana a Nováka, 

dokládá jedinečnost knižní grafiky Braunerové. Studentka prokázala, že se v tématu 

orientuje, umí pracovat s prameny a že je schopna logicky strukturovat práci. Ty části práce, 

kde se věnuje srovnání, by si zasloužily detailnější pozornost, zde by mohl být přínos práce 

originálnější. Celkově práci hodnotím jako výbornou. 

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 
hodnocení  

metodologie a 
věcné zpracování 

Práce vyhovuje zadání práce.  40 bodů  



tématu  

přínos  Vřazení díla Braunerové do domácího a 
evropského kontextu. 

20 bodů  

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů  

Pramenná základna včetně způsobu 
citování je vyhovující. 

20  bodů  

slohové zpracování  Závěrečná redakce práce nebyla 
provedena důsledně. 

10 bodů  

gramatika textu  Nevyskytují se hrubé chyby.  5body  

       

CELKEM   95 bodů  
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