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Josef Hakl (1899-1969), architekt a stavitel, v kontextu dobové tvorby

Oponentský posudek bakalářské práce

Anna Fulíková si za téma své práce zvolila dílo málo známého, avšak v kontextu vilové výstavby 
v Černošicích mimořádně důležitého architekta a stavitele Josefa Hakla. Na úvodních stranách krátce 
vymezuje téma práce, nastiňuje situaci v Černošicích a představuje osobnost architekta v kontextu 
dobové místní architektonické scény. Těžištěm práce je obsáhlý katalog staveb, které Hakl 
vyprojektoval, nebo se na nich podílel jako prováděcí stavitel. Východiskem pro sestavení katalogu 
byla jednak vlastní autorova publikace, jednak terénní a archivní výzkumy, které výrazně zpřesnily náš 
pohled na jeho tvorbu. Práci uzavírá jednostránkový závěr.

Zvolené téma je bezesporu pozoruhodné, avšak z hlediska autorského zpracování velmi náročné. 
Autorce se podařilo shromáždit maximum informací  a – prostřednictvím komentovaného katalogu – i 
vymezit obrysy Haklova díla. Snad právě množství práce, kterou si tato část práce vyžádala, vedlo 
k tomu, že jí už nezbyl čas na obsáhlejší zpracování úvodní části a zejména závěru, ve kterém by se 
veškeré shromážděné informace propojily do uceleného syntetického pohledu. Chronologické řazení 
katalogu sice umožňuje postupné sledování proměn Haklova architektonického výrazu, avšak 
promíšení jeho vlastních staveb se stavbami realizovanými na základě dodaných plánů situaci spíše 
znejasňuje a i trochu komplikuje možnost vytvořit si o jeho díle ucelenější obraz. Dílčí postřehy, 
zaznamenané v katalogu, jsou často velmi podnětné a inspirující, avšak bez komplexního závěru 
poněkud zanikají v záplavě zbývajících informací a dat. Poměrně výrazně rovněž schází alespoň 
náznak hlubšího porovnání Haklovy tvorby s dobovou architektonickou produkcí, která je na úrovni 
místních stavitelů už přeci jen částečně zpracována (nabízí se zde např. srovnání se zmíněným 
podnikem V. Nekvasila – ale jistě by bylo možno nalézt i vhodnější analogie). Problematickým 
momentem práce jsou i časté překlepy a gramatické neobratnosti, které patrně svědčí o chvatu, 
v jakém byla práce dokončována.

Přes výše řečené poznámky lze říci, že práce Anny Fulíkové je přínosná a umožňuje poprvé alespoň 
rámcově vykreslit portrét stavitele, který zásadním způsobem ovlivnil vývoj vilové architektury 
v jednom z hlavních pražských meziválečných letovisek.  Práci proto doporučuji k obhajobě.

V Praze, dne 1.9.2014
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