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Přítomní: dle prezenční listiny 

12:41 Předseda komise prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. zahájil obhajobu, představil sebe a 

přítomné členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představil studenta. 

12:42 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentova studia a jeho 

disertační práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. 

12:43 Studentka seznámila přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělila zejména: Roli a 

význam architekta Jana E. Kouly, jeho vztah k eklektismu, architektonické avantgardě. Studentka 

přiblížila také Koulův koncept „lidového bytu (domu)" a jeho teoretickou činnost. 

12:55 Oponentka doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. seznámila přítomné s hlavními body svého 

posudku a se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položila 

studentovi tyto otázky: Požádala o definici termínu folklorismus, který není běžně používaný, a 

proto je nutné vysvětlit, v jakém smyslu s ním studentka pracuje. 

13:02 Oponent PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. seznámil přítomné s hlavními body svého 

posudku a se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentovi 

tyto otázky: Lze Emila Edgara, jemuž se studentka v práci věnuje, skutečně pokládat za 



významného estetika, architekta i redaktora, ačkoli není jeho role v jiné odborné literatuře 

zdaleka tak pozitivně hodnocena? Jaká byla jeho role v rámci zkoumané problematiky? 

13:09 Studentka reagovala na vyjádření školitele. Vyjádřila své přesvědčení, že představila 

komplexní pohled na osobu architekta Jana E. Kouly, čímž se vymezila vůči dosavadním pracím, 

které se jednostranně zabývaly především jeho vztahem k eklektismu. 

13: 1 O Studentka reagovala na posudky oponentů a jejich položené otázky. Především vyložila 

své vnímání termínu folklorizace, který sama zavedla, a který vnímá jako masovou popularizaci 

folkloru. Emila Edgara představila Suchomelová jako dílčího odborníka, který ač profesí 

kameník, se zabýval pojetím prostoru a pracoval s odbornou literaturou. Bylo tedy zcela 

adekvátní představit jeho osobnost v kontextu tvorby architekta Jana E. Kouly. 

13: 13 Oponenti (a školitel) se vyjádřili k vystoupení studenta. Kladně přijali studentčinu reakci, 

ocenili erudované odpovědi, na jejichž základě jsou patrné studentčiny hluboké znalosti daného 

tématu. 

13: 14 Předseda komise zahájil diskusi. 

V následné diskusi vystoupil: prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., který se dotázal, zda došlo 

k názorovému střetu Kouly a Teigeho, zda veřejně konfrontovali své rozdílné názory? Studentka 

odpověděla, že k otevřenému střetu nedošlo a podrobně vyložila jejich vzájemný názorový vztah, 

ozřejmila také technické, praktické a ideologické postoje obou osobností. 

Prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. se ptal na bratislavské působení Jana E. Kouly, které 

představuje okrajovou životopisnou a profesní kapitolu jeho života a nebylo blíže přiblíženo 

v disertaci. Suchomelová zmínila zásadní body jeho bratislavské kariéry, mezi kterou patřilo 

zaměřování lidové architektury. Jeho působení v Bratislavě je vnímáno pozitivně z hlediska jeho 

pedagogického a teoretického působení, přestože v konfrontaci s jeho kariérou představuje toto 

období pouze malou kapitolu. 

13:22 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: 

Obhajoba disertační práce byla klasifikována  prospěl / a. 
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