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Témou dizertačnej práce PhDr. Miroslava Pavla „Architekt Jindřich Merganc: lidský rozměr“ 

je sumarizácia, analýza a najmä interpretácia rozsiahleho diela Jindřicha Merganca, ktorý ako  

jeden z mnohých českých architektov žil a pôsobil na Slovensku takmer celý svoj život. Riešiteľ 

si vymedzil svoje skúmanie práve životnou púťou architekta Merganca, ktorá sa začala v roku 

1889 vo východočeskom meste Žamberk a skončila v roku 1974 v hlavnom meste Slovenska 

v Bratislave. Predkladaná práca sa tak nezameriava výlučne na jeho autorskú tvorbu, ale 

reflektuje aj osobný život, dejinné udalosti a kultúrno-spoločenské dianie. Doktorand si za 

hlavný cieľ svojej práce stanovil celistvé spracovanie diela architekta Merganca ako osobnosti 

československé architektúry, ktorá tvorí spojnicu medzi českou a slovenskou architektúrou 

a obohatenie poznatkovej základne dejín architektúry Česka a Slovenska. Zároveň si stanovil 

výskumné otázky nakoľko bol Jindřich Merganc inovátorom alebo naopak nositeľom 

architektonického kánonu svojej doby, nakoľko sa v jeho tvorbe odzrkadlili totalitné vplyvy 

a ako sa vyvíjal jeho architektonický rukopis po druhej svetovej vojne. Tejto koncepcii 

zodpovedá aj štruktúra a obsah dizertačnej práce, ktorá sa skladá z troch základných častí. 

V prvej časti doktorand predkladá: úvod, stav poznania a doterajšie výskumy, definíciu 

a poňatie problému k riešeniu v dizertačnej práci, formuluje ciele a metódy spracovania 

dizertačnej práce. V druhej časti sa doktorand venuje samotnému Jindřichovi Mergancovi, jeho 

životu a dielu. Túto časť rozdeľuje do kapitol, ktoré svojimi názvami popisujúcimi zväčša 

architektonické smery a tendencie približuje vplyvy, dejinný rámec a tvorbu architekta, pričom 

pri radení referenčných stavieb postupuje prísne chronologicky. V tretej časti nasleduje 

záverečné zhrnutie poznatkov a sumarizácia tvorby architekta s jej základnými východiskami. 

Na konci práce je zaradený zoznam použitej literatúry a archívnych zdrojov a zoznam 

vyobrazení. Veľmi vítanou a prehľadne spracovanou je príloha dizertačnej práce s katalógom 

výtvarných a architektonických diel Jindřicha Merganca.  

 

 Zvolená téma dizertačnej práce sa dotýka problematiky, ktorá sa je aktuálnou vďaka 

dlhodobému zámeru spracovať bibliografiu a tvorbu českých architektov na území Slovenska. 

Táto výskumná úloha je vedená ťažiskovo školiteľom doktoranda – pánom profesorom Dullom 

a súhrnne je nazvaná: „Působení absolventů českých architektonických škol na Slovensku“. 

Spracovaná monografia Jindřicha Merganca tak môže konkrétne prispieť k napĺňaniu cieľov 

tejto úlohy. Tomu zodpovedajú i vhodne volené metódy spracovania, ktoré doktorand pre svoje 

účely preferuje. Celková koncepcia a štruktúra práce je postavená logicky, sleduje jasný zámer 

a neodďaľuje sa od predmetnej problematiky zabiehaním do okrajových detailov. Samotný 

obsah práce tak reaguje na analýzu doteraz spracovaných príspevkov o architektovi 



Mergancovi, snaží sa doplniť mozaiku poznatkov a podať tak skutočne ucelený pohľad na jeho 

život a dielo. Mám za to, že toto sa doktorandovi podarilo. O skutočne dôkladnom výskume 

a hľadaní archívnych zdrojov svedčí samotná bohatá obrazová dokumentácia, ktorá sprevádza 

čitateľa od začiatku až do konca práce.  

 

Ťažisková časť práce, v ktorej sprevádzame architekta Merganca jeho životnou púťou môže 

byť z pohľadu teoretika architektúry, ale aj tvorivého architekta mimoriadne zaujímavou, 

pretože napriek neuveriteľným premenám architektonického kánonu tvorby architekta od 

tradicionalizmu a novoklasicizmu až k sorele je badať na jeho stavbách autentický rukopis. Je 

isté, že ťažká doba prvej polovice 20. storočia s dvoma svetovými vojnami, hospodárskou 

krízou a premenami štátnych zriadení od monarchie cez demokraciu k totalite sa musela odraziť 

aj na mentálnom nastavení spoločnosti, tvorbe umenia a architektúry, ktorá je nakoniec vždy 

svedectvom svojej doby. Z tohto pohľadu je veľkým prínosom dizertačnej práce aj ohľaduplne 

nazvaná kapitola „Státní styl“, ktorá sa zaoberá dobou, ktorá musela byť pre českého architekta 

pôsobiaceho na Slovensku mimoriadne ťažkou a síce Slovenským štátom v čase druhej 

svetovej vojny. Tu sa naplno rozvinul Mergancov „ľudský rozmer“, ktorý nie je náhodne aj 

podnadpisom dizertačnej práce. 

 

Dizertačná práca PhDr, Miroslava Pavla je výborným a pútavým čítaním, doktorand je dobrý 

rozprávač a bez zbytočného pátosu nám predstavuje architekta Merganca ako bravúrneho 

architekta a vnímavého citlivého človeka. Toto dokladá aj dojímavou korešpondenciou 

Merganca so svojím obľúbeným profesorom Josipom Plečnikom, ktorá sa vinie celou prácou 

ako Ariadnina niť a dokresluje charakter Jindřicha Merganca. 

 

Do diskusie si dovolím prispieť dvoma otázkami: 

1. Je známe, že v tandeme s Otmarom Klimešom bol práve Jindřich Merganc tým 

tvorivým architektom a Klimeš vykonávateľom realizačných výkresov. Avšak - takáto 

dlhoročná spolupráca sa nemôže zaobísť bez prirodzeného ovplyvňovania sa. Dá sa 

v architektonickej tvorbe Merganca sledovať aj táto spomínaná symbióza, alebo bol 

v due Merganc-Klimeš výhradným a svojstojným autorom Merganc? 

2. Veľkoplošný obklad z travertínu sa výdatne používal aj v druhej polovici 20.st – 

napríklad obchodný dom Prior v Bratislave zo 60. rokov, kde by sme inšpiráciu 

z fašistického Talianska hľadali asi ťažko. Nepovažujete odkaz na autoritatívny 

taliansky nacionalizmus v prípade travertínového obkladu Mergancovho nájomného 

domu Jozefa Čeřovského za teoretický konštrukt? 

 

Na základe predloženej dizertačnej práce konštatujem, že autor preukázal schopnosť vybranú 

problematiku systematiky a dôkladne riešiť a  naplnil ciele stanovené v úvode práce. Práca je 

svojimi tézami relevantným prínosom k skúmanej problematike dejín architektúry Čiech 

a Slovenska a pôsobenia českých architektov na našom území. Oponovaná práca spĺňa 

podmienky kladené pre dizertačnú prácu a odporúčam ju pri obhajobe pozitívne prijať. 

 

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.      11.12. 2018 

 


