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 Marcela Suchomelová předložila jako svou obsáhlou disertační práci výsledek 

mnohaletého bádání, kterým je komplexní monografie architekta a teoretika architektury Jana 

E. Kouly. Janu E. Koulovi, architektovi stojícím a tvořícím ve stínu svého otce, kterým byl 

spolutvůrce neorenesanční architektury a interiéru a národního slohu, i ve stínu mnoha svých 

souputníků, se dostalo touto prací zasloužené rehabilitace. Teprve zhodnocením osobnosti a 

díla Jana E. Kouly na základě soupisu realizovaných prací a analýzy dobových publikací, 

monografií a především časopiseckých článků v časopisech věnovaných architektuře a  

bytové kultuře, jako byla Stavba, Architektura, Panorama DP, Magazín DP, Žijeme a další, 

zvláště z meziválečného a válečného období 20. - 40. let 20. století, je možno ocenit jeho 

rozsáhlou aktivitu, která měla významný podíl na modernizaci architektury a interiéru.  

   Nesnadné začátky Jana E. Kouly byly poznamenány opozicí vůči otci, jehož sice 

respektoval, ale neztotožňoval se s jeho architektonickými názory. K pochopení a sblížení 

došlo až po otcově smrti, v době Koulova působení na Slovensku, kam byl povolán jako 

pedagog, kde teprve sám přijal lidovou kulturu jako zdroj inspirace a jako dlouholetý 

předseda poradního výboru Ústředí lidové umělecké výroby se podílel na její propagaci. 

Koulův zájem o venkovské bydlení v jeho tradiční podobě vyústil v koncept tzv. lidového 

bytu (domu), v němž sice pléduje pro návrat k čistotě venkovského interiéru, ovšem bez 

zdobného balastu, zcela na úrovni 20. století, tj. s požadavkem na účelnost spočívající v 

usnadnění dokonalého provozu a splnění hygienických podmínek. Navázal na Loosovu tezi o 

nutnosti zboření přehrady mezi venkovem a městem, takže koncept lidového bytu byl 

vytvořen pro městské i venkovské prostředí bez rozdílu. Podstatou tohoto pojetí je princip 

jednoduchosti a funkčnosti v duchu modernismu, nezatíženého svérázem. 

 Téma disertační práce Marcely Suchomelové je v současné době mimořádně aktuální, 

neboť se od začátku 21. století postupně stále více zvedá vlna zájmu o tradiční 

venkovské/lidové prostředí a kulturu, o souznění člověka s přírodou. Na příkladu Jana E. 



Kouly, zaměřeného na interiér a privátní prostor, je zřejmé, že tento vztah měl vyřešen již 

před tři čtvrtě stoletím. Jeho postoj výstižně vystihuje krédo, že architektura není jen stavba, 

ale vše, čím se budova mění na obydlí člověka. Autorka shromáždila, prostudovala a 

excerpovala velké množství pramenů a literatury, aby mohla srovnat teorie Jana E. Kouly 

s názory současníků v odborném tisku i memoárové literatuře, sdělení podrobila ověřování a 

kritice, konfrontovala je s fakty a případnými realizacemi. Zařadila čtyři příklady realizací, 

uvádí i hodnocení jejích uživatelů a jejich zkušenosti.  

O rozsahu studovaných pramenů a literatury svědčí seznam zaujímající téměř 10 stran, 

autorka pracovala s rodinným fondem, zpřístupněným dcerou ak. soch. Zinou Koulovou, i 

archivem Národního technického muzea (uvádí i prameny, které byly zničeny při povodních 

2002, především Koulovy kresby a náčrty). Vysokou vypovídací a informační hodnotu má 

obrazová příloha, kromě fotografií a dokumentů jsou to především návrhy z archivu 

Národního technického muzea, studie nerealizovaných prací, jak staveb, tak nábytku, 

zaměřování lidové architektury a Soutěž o regionální lidový dům z archivu Etnologického 

ústavu AV ČR, kresby z Centra dokumentace sbírek UPM.  

 Struktura práce postupuje logicky od obecného ke konkrétnímu, objasnění názorů Jana 

E. Kouly nebylo možné bez zasazení do širšího kontextu a vysvětlení dobových postojů 

Koulových současníků. Vzhledem ke kvasu doby a překotným proměnám v pojetí obytného 

prostoru a jeho vybavení, se očekávala od aktivních tvůrců i teoretická úroveň a schopnost 

formulování nových postulátů. Díky tomu je možné prezentovat tehdejší ideje nejen 

zprostředkovaně, druhotným výkladem, ale prostřednictvím jejich vlastních textů. Všechny 

odkazy jsou důsledně doložené, svědčí o tom poznámkový aparát o 554 položkách. 

 Disertační práce je dokladem mezioborového pohledu a využití metodologie historie 

umění a metod archivní práce a navíc téma předpokládá nezbytnou orientaci v etnologii. 

Problematiku lidovosti vysvětluje autorka výstižně ve vývoji od konce 19. století z pohledu 

Jana Kouly st., bratří Čapků, Renáty Tyršové, Pavla Janáka, Zdeňka Wirtha. V této části bych 

doporučovala precizovat terminologii a používání pojmů lidová kultura x folklor x 

folklorizace x folklorismus. Není běžné používat termín folklorizace a není zcela jasné, co tím  

bylo myšleno (s. 52: Renáta Tyršová jako propagátorka lidového umění a jeho i vědomé 

folklorizace), popř. nevhodná je formulace na s. 189: … s fasádními úpravami 

folkloristickými. 

 Text práce obohacují přílohy, především podrobný životopis, v němž se prolínají 

osobní události s pracovními, přehled architektonických prací od roku 1917 až po 1964 a 

soupis teoretických prací, včetně posmrtně vydaných. Přetištěný zkrácený rukopis Koulových 



vzpomínek přidává odborné práci příjemně beletristický rozměr. Celkově nutno poznamenat, 

že disertace je dílem autorky s bohatými zkušenostmi vědecké práce: je napsána srozumitelně, 

přes svůj nemalý rozsah (téměř 300 s.) v podstatě stručně a hlavně čtivě. Výsledek je 

monografií Jana E. Kouly, jeho teoretického i praktického díla na pozadí dobových názorů 

českých architektů i s reflexí světového vývoje.  

Disertační práce Marcely Suchomelové Krajina s nábytkem. Návrhy, plány a 

konstrukce Jana E. Kouly (1896-1975) a jeho pojetí „lidového bytu (domu)“ splňuje 

požadavky standardně kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě s návrhem 

klasifikace „prospěla“. 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne  30. července 2017   prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. 

                                                         

 

 


