
Oponentní posudek na diplomovou práci Kristýny Kopecké. 

Předložená diplomní práce nese název František Čermák – Gustav Paul. Zdravotnické stavby 
30. a 60. let. Jde o název poněkud zavádějící, protože část, věnovaná architektům Čermákovi 
a Paulovi tvoří spíš doprovodnou kapitolu k rozsáhlé úvodní partii, zabývající se  poměrně 
podrobně nemocničními stavbami a jejich typologií. Soustředí se především na moderní 
koncepci nemocničního provozu, otázky pavilónového nebo blokového systému, organizaci 
nemocničních oddělení apod. 

Historie architektury věnuje v poměru k veřejným, kulturním, administrativním a sportovním 
stavbám poměrně malou pozornost nemocnicím, protože jejich složité funkční řešení 
vyžadovalo brát mnohem větší ohled na provozní uspořádání budov a jejich seskupování, než 
na formální experimenty (přesto existovalo několik příkladů, které vstoupily do moderní 
historie, jako např. Kozákův areál Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči, Krejcarovo 
sanatorium v Trenčianských Teplicích, Rozehnalova dětská nemocnice v Brně – Černých 
Polích, Tenzerova poliklinika v Praze  - Vysočanech aj.).
Architektuře nemocnic a sanatorií spíše vyhovovaly principy funkcionalistické věcnosti, 
symbolika a monumentalita jim byla poměrně cizí. Tuto koncepční a organizační stránku 
nemocničních staveb ovládali dokonale architekti Čermák a Paul.  Je zajímavé, že Čermák byl 
na ČVUT asistentem důsledného neoklasicisty profesora Antonína Engela, který zřejmě 
nepokládal nemocnice za architektonické monumenty a Čermákovu funkcionalistickou 
„Sachlichkeit“ respektoval.  K monumentálnímu výrazu přistoupili Čermák s Paulem teprve 
ve vítězném soutěžním projektu na budovy parlamentu na Letné v Praze v r. 1946, kde 
skloubili moderní slovník s klasicizujícími prvky. Jinak byl v popředí jejich zájmu hřebínkový 
půdorys, umožňující provozní flexibilitu, uplatněný důsledně v ideovém projektu na 
přestavbu čtvrti Albertov z r. 1945 a později v r. 1957 na dostavbu areálu ČVUT v Praze-
Dejvicích. Z tohoto záměru pak došlo k realizaci Fakult strojnické a elektrotechnické. 
Z ústního podání vím, že se František Čermák zúčastnil někdy na začátku třicátých let zájezdu 
do tehdejšího SSSR, kde zmizel beze stop jeho bratr. Krakorcovitě vystupující tělesa 
poslucháren na budově ČVUT  připomínají konstruktivistický klub Rusakov v Moskvě od 
Konstantina Medikova.

František Čermák byl velice pracovitý, racionální architekt, o němž se říkalo, že má smůlu. 
Vítězil v mnoha soutěžích, ale realizací měl jen poskrovnu. Soutěž na sanatorium ve Vráži 
vyhrál ve skutečnosti Antonín Tenzer, tehdy ještě student u Pavla Janáka na UMPRUM. 
Tvrdil, že koncepce sanatoria, kde jednotlivé pavilóny byly spojené obytnými chodbami byla 
inspirována při zájezdu Janákovy školy do holandského Hilversumu, kde navštívili právě 
dokončené sanatorium Sonenstraal (arch. Bijvoet a Duiker). V soutěži získal první cenu, ale 
O. Starý a Klub architektů k němu jako zkušené architekty pro realizaci přidali Čermáka 
s Paulem. 

K nejvýznamnějším stavbám dvojice Čermák Paul však náleží školní, nikoli zdravotnické 
stavby, budovy fakult strojnické a elektrotechnické v Praze 6. Projekt vznikal v období, kdy 
úspěch československého pavilónu na EXPO v Bruselu v r.1958 uvolnil cestu k návratu 
k modernímu architektonickému myšlení.  Na další budově Stavební fakulty a její hmotové 
konfiguraci měli již hlavní podíl Čermákovi asistenti J. Paroubek a J. Čejka.  Je třeba dodat, 
že F. Čermák propracovával téma nemocničních staveb teoreticky a že jako teoretik byl u nás 
předním, obecně uznávaným specialistou v tomto oboru.



Závěr.
Diplomní práce Kristýny Kopecké se až příliš široce věnuje typologii nemocničních staveb a 
jejich dispozičním řešením. Rovněž v části, věnované pracem dvojice Čermák – Paul popisuje 
podrobně dispoziční řešení, jakoby bylo podstatnou stránkou projektů. Jistěže je důležité, ale 
jde také o zhodnocení architektonické kvality projektů této dvojice, rozvíjených na přísné 
racionální osnově a vycházejících z analýzy složitých funkčních procesů a respektování 
urbanistického a krajinného charakteru místa.    
Práce je poněkud nekonzistentní a nevyvážená, je spíše popisem variant nemocničního 
provozu, určená architektům, navrhujícím nemocnice, než dvojici architektů, i když i to může 
být záslužné. Ale téma by mělo být také pojednáno jako součást širšího kulturního pole 
architektonické tvorby, což v práci chybí. 
Přes tyto námitky předpokládám, že diplomantka se bude, jak se zdá, danému tématu i nadále 
věnovat a že jej vytříbí do dokonalejší a nosnější formy. 
Doporučuji diplomní práci Kristýny Kopecké k obhajobě.
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