
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana Marcela Pencáka 

konané dne 28. listopadu 2011 

téma práce: „Vladimír Fultner ve spleti české architektury do roku 1914“ 

Školitel Prof. Švácha představil doktoranda. Pustil se přitom do tématu (osobnosti), o němž 

nebylo známo téměř nic. Nejprve zasazoval jednotlivá díla do společensko-historického kontextu, v 

průběhu „růstu“ textu se mu stále lépe dařilo dohledat četné archiválie a výsledkem je plnohodnotná 

biografie architekta. Výhradou školitele je přecenění jedné z jeho královéhradeckých staveb a 

obecný sklon k přeceňování vlastních objevů. A taktéž absentující charakteristika Vladimíra 

Fultnera jako tvůrčího typu. Vzdor dílčím výtkám považuje školitel práci za monumentální dílo 

talentovaného jedince a za „malý zázrak“. 

První oponentský posudek přednesl Prof. PhDr. Petr Wittlich. Podle něj doktorand zvolil 

„neatraktivní“ téma, jež svou mravenčí prací povýšil na nosné. Výborně pochopil situaci a pozici 

Fultnera v kontextu dobové architektury. Síla argumentace spočívá především v hloubi studia 

všelikých zdrojů, díky němuž mohl doktorand mj. i prokázat autorství některých staveb, dosud 

sporných. Za touto doktorandovou „poctivostí“ nezaostává ani schopnost interpretace. Práce 

zasahuje i do problematiky proměny dobové sochařské tvorby a do problematiky českého kubismu. 

Přínosem je i kolekce dosud neznámých náhrobků, které Fultner vytvořil ve spolupráci s L. 

Kofránkem a O. Španielem. Zde by možná stálo za úvahu prohloubit syntetizující úvahy v tomto 

směru. 

Poté doktorand PhDr. Pencák představil svou práci o opomíjeném tvůrci, jehož si vybral i 

proto, že umělecký potenciál tohoto architekta byl zatím literaturou pouze nastíněn (M. Benešová). 

Doktorand také načrtl Fultnerovu životní a profesní cestu. Zrekapituloval, že ve vstupních tezích své 

práce představil předpoklady, které se vesměs potvrdily. Připomněl význam Fultnerovy součinnosti 

se sochaři, ale především těžko zmapovatelné, ale téměř jisté příslušnosti do Kotěrova okruhu. Na 

hradeckých realizacích se, jak doktorand uvedl, zračí obecný vývoj tehdejší domácí architektury. Po 

roce 1912 u Fultnera převažuje zájem o Janákovy a Chocholovy kubistické teorie, který v praxi 

zúročil jen v menších sepulkrálních realizacích. Po přestěhování se do Prahy se Fultner aktivně 

zapojil do dění ve Sdružení architektů SVU Mánes. 

Druhý oponentský posudek přečetl za nepřítomného Prof. Jindřicha Vybírala Prof. Lubomír 

Konečný. Oponent konstatuje, že až disertace M. Pencáka činí V. Fultnera aktérem dějin. Bystré a 

důkladné analýzy směřují k hodnotné syntéze, přičemž tato se jeví s ohledem na absenci pramenů 

jako monumentální. Pencák se vyhnul úskalí „ztotožnění“ života a díla. Není poznat, že neprošel 

uměleckohistorickým vzděláním. Jedinou výtkou je absence zdrojů cizí provenience, jež vedla k 

přílišnému zdůrazňování tvůrcovy originality. Přesto se údajně jedná o jednu z nejlepších 

disertačních prací, jaké byli Prof. Vybíralovi předloženy k posouzení. 

Doktorand M. Pencák k otázce posuzování a možnému přecenění originality Fultnerova díla 

uvedl, že vlastně vše, co Fultner vytvořil, jsou juvenilie (dílo se uzavřelo ve 25 letech) a tedy jakási 

„příprava“ na cosi, co již nepřišlo. Nelze tuto tvorbu hodnotit prizmatem toho, co následovalo: 

přesto i v tomto výseku mladických prací spatřuje díla srovnatelná s pracemi nejznámějších tvůrců 

té doby. To se podle M. Pencáka týká i tvorby kubistické – drobné funerální architektury a 

nerealizovaných návrhů. Zároveň je toto Fultnerovo postavení autentické, jde o přímou účast na 

vývojových procesech české architektury, nikoliv o přejatou invenci. Tato kvalita, jak naznačila už 

M. Benešová, umožňuje i Fultnerovo srovnání s „velkou kubistickou čtyřkou“. Problém přecenění 
zmiňované královéhradecké realizace na hlavním náměstí do jisté míry souvisí s tím, že stavba na 
základě požadavku investora narušuje severní frontu náměstí, ale i přesto Fultner zakázku vyřešil



invenčně a originálně, navzdory úzké středověké parcele. 

Výtku ohledně absence zahraniční literatury doktorand akceptuje. Zároveň zdůrazňuje, že na 

Fultnera v jeho mladém věku působily zejména domácí podněty. Fultnerova originalita podle 

Pencáka není dána příslušností k proudům, ale specifickými okolnostmi, se kterými se při 

konkrétních zakázkách musel vypořádat. 

V rámci diskuze Prof. Wittlich maximálně ocenil plastické vylíčení královéhradeckých 

poměrů a života, stejně jako diferencí v poměrech v SVU Mánes. S tezí o originalitě se ne zcela 

ztotožňuje, hovoří o Fultnerově „tvořivém eklekticismu“ a o absenci zásadního díla, které by 

ovlivnilo domácí scénu. M. Pencák konstatoval, že v pracích, kde chybělo vylíčení dobových 

poměrů a různých souvislostí, mnohdy naráží na vyvozování nesprávných závěrů i v oblasti 

uměleckohistorické. Prof. Wittlich souhlasí – tvůrce není suverénem. Prof. Švácha nadnesl 

filozofický rozměr termínu originalita, který práce spíše pominula na úkor hluboké archivní práce. 

To je podle něj možným důsledkem absence zahraničních zdrojů, což měl zřejmě na mysli 

nepřítomný Prof. Vybíral. Prof. Konečný poukázal na paradox: fenomenální práce se zdroji vs. 

jejich omezenější výběr, což determinuje některé závěry. Prof. Wittlich poukázal na extrém ve 

smyslu filozofického pojetí originality – Foucaultovu stať „Smrt autora“: tyto úvahy by nikdy 

neměli vytěsnit architekturu... 

Komise se vyslovila pro udělení titulu Ph.D. panu Marcelu Pencákovi. 

Zapsal: Jiří Endler 


