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Kristýna Kopecká si za předmět své práce vybrala zdravotnické stavby Františka 
Čermáka a Gustava Paula. V tématu práce se potkávají hned dva pozoruhodné a 
dosud z hlediska dějin architektury ne zcela zpracované fenomény: tvorba dua 
Čermák-Paul, kteří patřili mezi nejplodnější architekty 30.-70. let, a téma 
zdravotnických staveb, kterým zejména František Čermák zasvětil značnou část 
svého architektonického i pedagogického života. 

V úvodu práce autorka  stručně naznačuje historii zdravotnických staveb 
v Evropě. Následuje kapitola o systému výstavby zdravotnických zařízení, která se 
snaží zmapovat jejich typologický vývoj od počátků do současnosti. Další kapitola je 
věnována systému a vybraným tématům z oblasti československých zdravotnických 
zařízení od 30.-40. let. Poněkud neorganicky je včleněna kapitola o nemocniční 
výstavbě v zahraničí,  následovaná opět oddílem věnovaným domácímu tématu, 
kterým jsou tentokrát architekti nemocničních projektů. Tímto se autorka dostává 
k samotnému tématu práce, kterým je tvorba dua Čermák a Paul. V úvodní 
přehledové kapitole je nastíněn jejich život. Následují vybrané projekty a realizace, 
završené krátkým závěrem. Práce je doplněna poměrně podrobnou dokumentací 
realizovaných i nerealizovaných projektů. 

Je vždy nesnadné hodnotit práce věnované velkým „průřezovým“ tématům, mezi 
které předložený text bezesporu patří. Tématu zdravotnických staveb nebyla dosud 
věnována patřičná pozornost a ani architekti Čermák a Paul nemají – přes svůj 
nesporný význam – odpovídající kritický ohlas v dotavadní odborné literatuře. Je 
proto jasné, že každá odborná práce musí započít „vytyčením terénu,“ do nějž je pak 
samo zkoumané téma zasazeno. Pro Kristýnu Kopeckou byla tímto úvodním krokem 
rekapitulace vývoje zdravotnických zařízení, doplněná vhledem do domácí situace ve 
složité před- i poválečné době. Přes sympatickou snahu poskytnout co 
nejsystematičtější penzum informací jsou kapitoly komponovány jako samostatné a 
ne vždy zcela sourodé celky, což bohužel nevede k ideální provázaností textu 
jednotlivých kapitol. 

Určitou „vnitřní nervozitou“ se vyznačuje i oddíl věnovaný životu a dílů obou 
architektů, což vede k tomu, že informace jsou podávány tak trochu „na přeskáčku“ a 
některé údaje – jako je například datum smrti Františka Čermáka – překvapivě zcela 
chybí. Je samozřejmé, že tyto drobnosti nemohou čtenáře zmást a že jako vstupní 
informace řečené zcela postačuje. Přesto bych se napříště přimlouval za pečlivější 
korektury,které by čtenáře kupříkladu uvarovaly sdělení, že oba autoři až do roku 
1982 realizovali budovy areálu ČVUT, a to i přes to, že se o stránku později dozvíme, 
že jeden s autorů již roku 1974 zemřel. Za zásadnější problém považuji skutečnost, 
že oddíl retrospektivy neobsahuje přehled dosavadní literatury k tématu života a díla 
obou architektů a že se zde autorka hlouběji nevěnuje jejich architektuře v kontextu 
soudobého vývoje a jeho hlavních témat, a to přesto, že architekti tvořili 
v mimořádně bouřlivém a z hlediska architektonického přístupu velmi proměnlivém 
období 30-70. let . 

Následné kapitoly věnované jednotlivým projektům jsou koncipovány jasně a 
přehledně. Důraz je kladen na typologický koncept jednotlivých staveb, což dobře 
koresponduje s úvodním historickým přehledem. Snad v opojení tímto základním 



„funkcionalistickým“ principem se autorka i zde vyhnula umělecko-historické analýze 
jejich architektury nebo alespoň hledání jejich nejvýznamnějších tvůrčích aspektů. 
Závěr práce je velmi stručný a spíše rekapituluje již řečené.  

Je zjevné, že autorka věnovala práci velké množství energie i času. Zkoumané 
stavby jsou popsány precizně a úvodní oddíly ukazují, že jejím cílem bylo uchopit 
téma komplexně a z hlediska jednotlivých sledovaných staveb i co nejpodrobněji. Je 
proto škoda, že z obojího nevznikla jakási „vyšší“ syntéza, která by čtenáři umožnila 
téma uchopit hlouběji než jen v jeho historicko-typologickém vývoji. Z textu je znát 
badatelská pokora, která zřejmě  autorce nedovolila pustit se do větších analýz, 
srovnání a tezí. Práce tak v jistém smyslu zůstala na půli cesty. Jedním dechem je 
však třeba dodat, že tato „polovina“ je zpracována velmi dobře a je možno na ní dále 
stavět. Už proto lze říci, že předložená práce výrazně posouvá naše znalosti o daném 
tématu a skvělým odrazovým můstkem k další práci. Zejména proto ji doporučuji 
k obhajobě. 

 
V Praze, dne 10.9.2013 
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