
Posudek disertační práce Marcela Pencáka, Vladimír Fultner ve spleti české 

architektury do roku 1914 

 

Je to více než dvacet let, co Rostislav Švácha vyslovil na stránkách časopisu 

Umění povzdech nad dluhy české historiografie vůči výzkumu dějin moderní 

architektury. Zásluhou jeho samotného i desítek Šváchových žáků či 

spolupracovníků byl během dvou desetiletí vykonán ohromný kus heuristické 

práce, jejímž výsledkem je propracovaná evidence autorských subjektů a 

historických událostí jakož i analýza děl architektury 20. století v Čechách, 

skýtající již poměrně spolehlivé východisko pro její další interpretaci. 

Předložená disertace Marcela Pencáka pojednávající o talentovaném 

královéhradeckém architektu Vladimíru Fultnerovi (1887-1918) představuje 

další cenný příspěvek k této materiálové a analytické bázi.  

 

Fultnerovy návrhy zveřejněné v prestižních architektonických časopisech 

dovolovaly usuzovat o autorově nesporném nadání a vůli k formovému 

experimentu. Český dějepis moderní architektury mu však zatím věnoval jen pár 

okrajových zmínek. Skutečným aktérem dějin umění se předčasně zemřelý 

tvůrce stává teprve zásluhou Marcela Pencáka. Ten ve své disertaci představuje 

Fultnerovy životní osudy od dětství stráveného ve východočeské metropoli, přes 

jeho krátké a absolutoriem nezavršené studium na pražské Technice, následnou 

architektonickou praxi v jeho rodišti, až k tragické smrti na balkánském bojišti. 

K Fultnerovým známým architektonickým realizacím v Hradci Králové a 

Jaroměři Pencák připojuje další, dosud neznámá díla, a to i z oblasti grafického 

designu a zejména funerální architektury. Na základě bystrých a důkladných 

analýz pak vyvozuje charakteristiku Fultnerovy tvůrčí osobnosti a ukazuje jeho 

zdaleka ne marginální roli na české umělecké scéně.  

 

Předností Pencákovy disertace je především naprosto nevídaná badatelská 

akribie, ale také vynalézavost, s níž se autor vyrovnal s téměř naprostou absencí 

písemných pramenů k Fultnerovu dílu. Umělec po sobě zanechal pouhý jeden 

služební dopis a jedinou soukromou pohlednici, Pencák však důkladným 

studiem ve více než dvaceti českých či zahraničních archivech (včetně 

vídeňského Kriegsarchivu!) dokázal sestavit  mozaiku jeho biografických dat, 

postihnout hlavní rysy jeho individuální psychologie, charakterizovat umělcovy 

tvůrčí záměry i vkusové preference klientů. 

 

Neméně je třeba ocenit, že se autor disertace dokázal ubránit hlavnímu úskalí 

biografické metody, jímž je krátké spojení mezi autorovou osobní identitou a 

jeho dílem. Pencákovým záměrem naopak bylo Fultnerovy životní i tvůrčí 

peripetie situovat do sociálního prostoru a historických souvislostí. Představil 

tak jeho společenskou roli, sociální vazby a recepci jeho díla ve společnosti, ale 

také lokalizoval jeho dílo do kontextu kulturních sil a událostí, které definovaly 



historický moment autorova života. Pencákova orientace v dobových diskusích a 

v sekundární literatuře je stejně nevídaná jako jeho erudice archivního badatele. 

Propojením obou rovin vznikly podle mého názoru nejlepší části disertace, 

k nimž řadím zejména partie věnované Fultnerově studiu na ČVUT, úloze 

Spolku posluchačů architektury a v neposlední řadě názorovým diferencím 

uvnitř SVU Mánes.  

 

Zcela uspokojivě se autor disertace vyrovnává i s dalšími standardními 

operacemi, jako je formový a stylový rozbor, případně významová interpretace 

uměleckých děl. Kdybych na to nebyl upozorněn, nepoznal bych, že neprošel 

obligátním uměleckohistorickým školením. Protože však můj posudek má být 

uchazeči k trvalejšímu užitku, než jen k dosažení akademického gradu, dovolím 

si zde vyslovit i některé výhrady. 

 

Nemohu pana Pencáka pochválit za to, že se při koncipování disertace opíral 

pouze o domácí odbornou literaturu: V bibliografii uvádí jediný zahraniční titul, 

jímž je širšímu publiku určená a již téměř čtvrtstoletí stará práce Ákose 

Moravánszkého. Pro plastičtější vidění obecných tendencí, ostřejší 

konceptualizaci problémů, ale i pro upřesnění stylových charakteristik 

Fultnerových staveb by bylo třeba se důkladně seznámit s novějšími pracemi o 

německé a hlavně rakouské architektuře kolem roku 1910. Konkrétně 

doporučuji studium knih Iaina Boyda Whita (Hoppe, Kammerer, Schönthal) a 

Ursuly Prokop (Aufbruch zur Metropole). S pevnějším teoretickým vybavením 

by možná autorův pohled na Fultnerovo dílo byl kritičtější a diferencovanější. 

Tato výtka směřuje zejména na Pencákovy úvahy o Fultnerově originalitě, 

kterou poměřuje trochu zjednodušeně stupněm umělcovy závislosti na vnějších 

„vlivech“. Myslím, že by neměl ulpívat na zkoumání diseminace idejí z center 

tam, kde by bylo možné uvažovat o jejich cirkulaci nebo jiných adekvátnějších 

modelech. 

 

Tyto připomínky však vyslovuji spíše jako rady staršího kolegy nežli výtky 

oponenta. Práce pana Pencáka zcela jistě patří k nejlepším disertacím, které mi 

kdy byly předloženy k posouzení. Vyjadřuji autorovi svůj plný respekt a práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Jindřich Vybíral 

4. 10. 2011 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


