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Před čtyřmi lety nás kolegyně Marcela Suchomelová obohatila po všech stránkách 

krásným výborem z textů Jana E. Kouly, z větší části autobiografických a dosud ne-

publikovaných, vybaveným odpovídajícím aparátem a provázeným jejím působivým 

doslovem Bibeloty života. Se stejnou radostí, jakou mi způsobila kniha Důvěrná ar-

chitektura, jsem přečetl předkládanou disertační práci, jíž svou důkladnou znalost 

Koulova díla dále zúročila. Od zvoleného titulu, který má pro mou generaci zvláštní 

půvab, po závěrečný shrnující Koulův profil mi text nijak neulehčoval roli oponenta a 

tak mi nezbývá, než hned v úvodu posudku konstatovat, že kromě několika drobností 

nemám žádných kritických výhrad a následovat bude prakticky jen výčet pozitiv. 

 Fakt, který autorka sama zmiňuje na s. 194, že Koulova autobiografie „je de 

facto heuristickou osnovou této práce“, by byl samozřejmě u začátečníka varovný. U 

studie tak zralé, jako je ta předložená, vidím naopak kvality, jejichž zdrojem tento fakt 

je. Možností přiblížení k předmětu, jež tato strategie otevírá, autorka plně využila. 

Z cesty by ji autobiografie nesvedla ani v případě, kdyby neměla poctivost té Koulovy, 

její schopnost kritického čtení prozrazují už vstupní kapitoly: Výborný teoretický 

vstup, stejně výborná expozice problematiky bydlení a její nástin v historickém roz-

měru a domácím prostředí. Jak obratně pracuje s Koulovými texty, ukazuje například 

jejich využití při analýze realizovaných staveb.  

 Jedním z podstatných rysů autorčina přístupu je permanentní verifikace, 

rozšiřování a nacházení souvislostí. Tak se například Koulova kniha Obytný dům 

dneška ocitá vedle Václavkova překladu knihy Bruno Tauta Die neue Wohnung, obje-

vují se souvislosti mezi zájmem moderní architektury o domácí venkovské stavitelství 

a zájmem o tradiční japonský dům, při analýze Koulovy poválečné knihy Abecední 

průvodce po bytě aneb Bytový slovník vyvstane nejen Voltairův Dictionnaire Philo-

sophique, ale také Nezvalova Abeceda, Milča Mayerová, Karel Teige, Rudolf von La-

ban, Kazimir Severinovič Malevič, Emil Svoboda, Carl Gustav Jung, Marcel Du-

champ, Le Corbusier, Hans Sedelmayr, Karsten Harries, Václav Havel. Důslednost 

verifikace lze demonstrovat na půvabném detailu: Autorka neopomine ani 

s odborníkem konzultovat a o další údaj doplnit typ lokomotivy, jejímž obrázkem Jan 

E. Koula ilustruje svou stať Standard ve Stavbě (pozn. 306 na s. 141). Se stejnou dů-

sledností buduje kontexty analyzovaného díla, ať už jsou to zmíněné vstupní kapitoly, 

brilantní výklad folklorismů v české architektuře či podrobné zpracování snah cíle-

ných na zlepšení bydlení na venkově ve 40. letech. Četné odbočky, nacházení souvis-

lostí a komparace přitom nejsou nijak samoúčelné. Alespoň jeden příklad: Už vzpo-



menutá komparace Koulova Bytového a Voltairova Filosofického slovníku, nikterak 

vnějšková, ale vycházející rovněž z Koulovy autobiografie, graduje až ke shledání 

společných rysů obou autorů, jež dovolilo působivé pojmenování Koulova voltairov-

ského údělu.  

 Stranou hodnocení by samozřejmě neměl zůstat věcný přínos práce. Důkladné 

pramenné bádání přineslo nové poznatky a rozšířilo a zpřesnilo ty, jimiž již disponu-

jeme. Oceňuji například analýzu vazeb Jana E. Kouly a Bedřicha Feuersteina, upřes-

něné vymezení podílu Jana E. Kouly na výstavě Za novou architekturu a samozřejmě 

soupis díla a Koulovu bibliografii. I když rekonstrukci Koulovy činnosti v Bytové po-

radně Krásné jizby Družstevní práce ztížila ztráta části archivních fondů při povodni 

v roce 2002, vyvstává ze studie dostatečně zřetelně charakter a význam toho, co au-

torka vtipně a přesně nazvala Koulovou dobrovolnickou aktivitou. Rozšířil a zpřesnil 

se i širší obraz Družstevní práce a Svazu československého díla, osobně si cením 

zvláště zpracování válečných výstav Bydlení a Lidový byt.  

 Z detailnějších inspirativních momentů práce musím zmínit alespoň způsob, 

jímž autorka uvedla do souvislostí Koulova díla jeho stavebnici Stavitel Eda, a něko-

likrát se vynořující téma výstavní prezentace architektury a role fotografie a filmu, jež 

nakonec vrcholí analýzou hesla Fotografie bytu čili Byt jako uskutečněný obraz 

z Koulova Abecedního průvodce po bytě. Abych dostál roli oponenta alespoň v rovině 

mikrologické, kladu proti autorčinu označení Emila Edgara za „významného estetika, 

architekta i redaktora“ (s. 175) elegantní formulaci současného znalce jeho díla: „Na 

otázku, zda byl Edgar fundovaným historikem umění, urbanistou a architektem, 

nebo měl blíže k Čapkovu skladateli Foltýnovi, (...) zatím nelze dát jednoznačnou 

odpověď.“ (SLÁDEČEK, Petr. Novorenesanční evangelické kostely v Čechách a na 

Moravě: Příspěvek k dějinám architektury 2. poloviny 19. století. Praha: Univerzita 

Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015, s. 177.) 

 Dobře vystavěná práce je i dobře literárně zvládnuta s bohatstvím stylistických 

prostředků a citem pro rytmus. Textu by ovšem prospěla ještě finální redakce, která 

by odstranila místy se vyskytující překlepy a drobné gramatické prohřešky, občasná 

opakování a naštěstí jen sporadicky proniklé prvky profesního slangu. Bez hodnocení 

musím ponechat přílohy, měl jsem k dispozici jen text do s. 297 v elektronické po-

době. 

 Souhrnně mohu předloženou disertační práci Marcely Suchomelové Krajina 

s nábytkem. Návrhy, plány a konstrukce Jana E. Kouly (1896–1975) a jeho pojetí 

„lidového bytu (domu)“ hodnotit jako zralou uměleckohistorickou studii, precizně 

heuristicky, teoreticky a metodologicky podloženou, dobře vystavěnou a kultivovaně 

napsanou a plně ji doporučit k obhajobě.  
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