
Oponentský posudek dizertační práce  na Fakultě architektury ČVUT v Praze 

 Miroslava Pavel : Architekt Jindčich Merganec – lidský rozměr, 2018 

 

Dizertační práce je jedním z výstupů tematického úkolu  řešeného na 

Ústavu  teorie a dějin architektury  s názvem  Působení absolventů českých 

architektonických škol na Slovensku.  Doktorand se soustředil na osobnost a 

dílo Jindřicha Mergance (1898-1974) , rodáka z Žamberka , žáka Jana Kotěry a 

Josipa Plečnika z Uměleckoprůmyslové škole v Praze , který po vojenské službě 

a demobilizaci v roce 1920 zakotvil jako referent  Ministerstva veřejných prací  

natrvalo na Slovensku. Jako jeden z mála zůstal na Slovensku i po vyhlášení 

Slovenského štátu   a po  rozpadu jeho projekční kanceláře v důsledku odchodu 

partnera zpět do Protektorátu a  rezignaci na vlastní architektonickou praxi se 

zabýval státními zakázkami v rámci Ředitelství pošt v Bratislavě. Na Slovensku 

zůstal i po válce v rámci svého působení ve Spojprojektu  .   Za 40 let  se stal 

významným slovenským architektem a jedním z „ mediátorů  transkulturálního  

přenosu v rámci území Československa „  a „přispěl  k formování moderní 

architektury na Slovensku a obecně i ve středoevropském prostoru“ . To jsou 

vlastní doktorandova slova a nelze než s nimi souhlasit.  

Předložená práce je obsažná, jasně koncipovaní a přehledně rozčleněná.  

Zabývá se v úvodu i zvolenou metodikou, přehledem hlavní literatury a 

popisem bádání, které výsledku přecházelo. Je třeba ocenit zejména  terénní 

průzkumy a dokumentaci existujících staveb i archivní rešerše . I když se 

nepodařilo některé zásadní archiválie dohledat , v mnohém byl dosavadní obraz 

o životě a díle architekta doplněn a zpřesněn. Podtitul práce  - „ lidský rozměr“ 

naznačuje, že autor se neomezil na pouhý výčet a popis staveb, ale snažil se  

přiblížit v kontextu dobových dokumentů a doby přiblížit i výraznou uměleckou 

osobnost autora a jeho občanský profil a lidský charakter.   Nově se proto 

podrobně věnoval průběhu dětství a mládí,  Mergancovu studia,   šestiletému 

válečnému nasazení  a  jeho dosud opomíjené kresebné a malířské tvorbě. 

Nově  využitým    pramenem je  vzájemná korespondence mezi  Plečnikem a 

Mergancem, která jako červená nit prochází v lakonických sentencích  

dějinnými a tvůrčími peripetiemi. Postrádám  pouze podrobnější  doložení 

závěru studia ( je-li vůbec dohádatelné) či poukaz na spolužáky a kolegy( kromě 



hojně citovaných Aloise Mezery a Josefa Marka)    v almanachu VŠUP . ……. 

V seznamu literatury chybí nejnovější literatura o  soutěži na vinohradský  

kostele Srdci Páně( ……). 

Nejobsáhlejší a nejcennější  součástí  částí práce je vlastní přehled tvorby 

rozdělený do samostatných kapitol utříděných a nazvaných podle dominantách 

stylových období. Ta jsou jednoznačně  vymezena  a  přesvědčivě popsána, 

přestože v celkovém hodnocení je správně konstatováno, že přes tyto reakce 

na dobové trendy si Mergancova tvorba zachovala jakýsi  klasicizující 

universalismus daný zkušeností a řádem  učitelů Kotěry a Plečnika i reakcí na 

architektonický vývoj ( purismus, funkcionalismus). Právě tato orientace je asi 

vysvětlení výjimečně dlouhé a úspěšné projekční  činnosti napříč ideologickým 

otřesům politických dějin   pokračující např.  v období  státního slohu 

slovenského štátu či přecházející do „Sorelly“. Doktorandovi se podařilo 

v katalogu shromáždit a v textu práce popsat,  analyzovat a zhodnotit  celkem 

143 projektů a  68  realizací.  Drobné  formální  překlepy a chyby  v textu jsou 

marginální. Práce prozrazuje poctivé osobné nasazení a zaujetím tématem a je 

psána srozumitelným jazykem  v rámci přehledně  strukturovaného systému 

výkladu, který je přesvědčivý.      

 Přesvědčivé jsou i závěry práce a  odpovídající  vytčené výzkumné  

otázky.  Se závěrečným  shrnutím, že Jindřich Merganc  byl osobitý všestranný 

architekt, velmi odpovědný a ohleduplný a vzdálený experimentování a přímým 

citacím , je možno souhlasit stejně jako s poslední poutavě formulovanou 

větou,  že „ JM nebyl jen obyčejným architektem , ale sebevědomým tvůrcem 

s vybraným charakterem a neobyčejným  uměleckým vkusem“.   

Posuzovaná dizertační práce  naplnila  stanovené cíle , přinesla nové 

poznatky a přesvědčivým způsobem  přiblížila osobnost a dílo Jindřicha 

Mergance.  Protože i formálně splňuje veškeré náležitosti kladené obvykle na 

doktorské práce doporučuji  práci Miroslava Pavla k obhajobě.  

 

V Praze dne 16.12.2018                           Doc.PhDr. Jiří T.Kotalík, 

                                                           Akademie výtvarných umění v Praze        

 



 


