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1. Aktuálnosti tématu disertační práce 

Prioritou disertační práce, popsanou v jejím úvodu, bylo získat informace o 

poválečných osudech a díle šesti architektů židovského původu, působících 

mezi světovými válkami převážně v Brně. Životní i profesní dráha většiny 

z vybraných architektů byla po roce 1939 prakticky neznámá. V odborné 

literatuře se objevovala jen suchá konstatování, že autoři pravděpodobně 

odešli do Izraele (vyjma Ernsta Wiesnera, který se po útěku do Anglie 

aktivně zajímal o české architektonické dění). Otázka brněnských 

architektů židovského původu byla znovu připomenuta s vydáním, první 

této tématice souborně se věnující, publikace Petr Pelčák, Jan Sapák, Ivan 

Wahla (edd.), Brněnští židovští architekti. Brno´s jewish architects 1919 - 

1939, Brno 2000. Ale ani jejím autorům se nepodařilo poválečné osudy 

výše jmenovaných architektů zmapovat. Teprve roku 2001 Petr Pelčák 

publikovat rozhovor s André Steinerem (Petr Pelčák, Endre Steiner, 

poslední žijící meziválečný brněnský architekt, Architekt 47, 2001, č. 10, 

s. 75–77), aktivoval tak zájem o  další architekty, jež museli z Brna 

uprchnout před nacistickou hrozbou.  

Výsledky badatelského pátrání Rastislava Udžana byly tedy v odborných 

kruzích netrpělivě očekávány. A autorovu odvahu pustit se do této velmi 

náročné práce, především kvůli absenci či obtížné dostupnosti archivních 

materiálů či vzdálenosti jednotlivých destinací je nutno vysoce ocenit.  

 

 

2. Splnění cílů stanovených v disertační práci 

 

Cílem práce Rastislava Udžana je "usilie vytvorit celistvú hypotézu 

(prebežné tvrdenie) zo všeobecně známých informací (život a dielo 

architektov do roku 1939), ktoré se podarilo z části doplnit a náležitě ich 

porovnat s novými skutečnostmi (životom a tvorbou architektov po roce 



1939), ktoré tvoria jadro výskumeno procesu. Navrhnutá hypotéza, 

zaoberajúca se analyzováním týchto dvoch protipólných rovín si 

vymedzuje za cieľ vytvoriť univerzálnie tvrdenie pre každú z osobností 

študovaného okrúhu individuálne." (cit. s. 11) 

Prvotní cíl nalezení nových informací o životě a díle architektů po roce 

1939 byl od začátku nejistý, autor sám nemohl tušit, zda opravdu objeví 

nějaké nové skutečnosti a zda jich bude dostatek pro vytvoření hypotéz, 

které si předsevzal. Zároveň se ale domnívám, že ani jím zvolený úkol 

vytvořit komparaci předválečné tvorby s poválečnou, na příkladech 

realizací jednotlivých architektů v oblasti bydlení, není pro disertační práci 

dostatečný.  

Je logické předpokládat, že nové životní i pracovní podmínky měly vliv na 

jiné formování architektonické tvorby všech protagonistů. Zajímavější by 

ale bylo srovnání ne různých fází jejich vlastní tvorby, ale její zasazení do 

dobového i místního kontextu. Jak se např. lišila tvorba Kerekese od 

jiných architektů středoevropského původu, kterým se podařilo dostat do 

Izraele. Jaký vliv mělo Steinerovo evropské školení na jeho práci v zámoří 

na Kubě či v Americe a podobně. Autor se sice pokusil o komparaci tvorby 

těchto šesti architektů před a po roce 1939 v kapitole 3.4., ale i ta 

postrádá širší souvislosti.  

 

3. Význam pro rozvoj vědního oboru 

Rastislavu Udžanovi se bezesporu podařilo shromáždit řadu nových 

informací odkrývajících bílá místa dějin architektury 20. století. V tomto 

ohledu je jeho disertační práce velkým přínosem, na kterém bude moci 

řada badatelů v budoucnu stavět.  

 

4. Metody použité při vypracování disertační práce 

Zvolená metoda práce vymezená ve druhé kapitole je charakterizována 

příliš obecně a chybí v ní výslovné napojení na zadané téma. 

Metodicky problematické je dle mého názoru i zmíněná komparace 

předválečné a poválečné tvorby. Autor sumarizaci svých vědeckých 

poznatků demonstruje také vytvořenými stručnými přehledy œuvre 

zmíněných architektů a později se věnuje blíže popisu vybraných staveb, 

(ty se bohužel, v případě brněnských realizací, nápadně podobají textům 

publikovaným na www.bam.brno.cz). Nelogicky po popisu staveb 

následuje kapitola komparace díla před a po roce 1939 a teprve za ní 



charakteristika obou období. Často pak naráží na problém se zvolenou 

metodou srovnávání různých fází autorské tvorby na příkladu obytných 

staveb, v momentě, kdy se architekti po roce 1939 věnovali jiným 

architektonickým úlohám.  

Ačkoli je pochopitelné, že velká vzdálenost jednotlivých destinací, kde 

vybraní architekti působili po válce, vyvolala problém navštívit osobně 

příslušné archivy a autor práce měl bezesporu štěstí na ochotné archiváře, 

přesto je na škodu, že si informace ve valné většině případů  (dle 

poznámkového aparátu) neověřil osobně, je možné, že by našel ještě jiné 

dokumenty s problematikou související.  

 

5. Formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni 

Bohužel nejslabší stránkou předloženého textu je jeho formální a jazyková 

úroveň. Domnívám se, že disertační práce by měla být jazykově vytříbená 

a schopná po drobných úpravách okamžité publikace. Autorův projev však 

výrazně pokulhává za badatelským přínosem práce a mnohdy jej zbytečně 

degraduje.  

Velmi často se ve dvou následujících větách (někdy dokonce v jedné větě) 

objevují stejná slova, či slova se stejným kořenem. A některá větná 

syntax je až školometského charakteru.  

Podobně nedostatečné jsou také formální prvky. U disertační práce čtenář 

očekává vyčerpávající seznam literatury a pramenů související s danou 

problematikou a příbuznými tématy. Rastislav Udžan se bohužel v tomto 

případě omezil ve výčtu literatury na pár (jistě však) základních publikací 

a to přesto, že v textu, resp. jeho poznámkovém aparátu cituje řadu i 

jiných sekundárních pramenů a v textové části vyzdvihuje přínos 

dobových periodik typu Fórum a Horizont. Citelná je také absence 

historických publikací věnujících se židovskému obyvatelstvu Brna, tedy 

kulturním souvislostem, kterým autor věnoval tři úvodní kapitoly (3.1, 

3.2, 3.3), bohužel velmi obecné a bez poznámkového aparátu. Ačkoli v 

posledních letech se moravskému i brněnskému židovstvu věnovala řada 

badatelů.   

Zároveň autor nedodržuje pravidla citační normy v seznamu literatury, a 

často ani v poznámkovém aparátu. Zcela nedostatečné jsou citace 

archivních zdrojů.  

 



 

Závěrem 

Rastislav Udžan se rozhodl splatit dluh brněnským židovským architektům 

a vypátrat jejich osudy po druhé světové válce. Pustil se do velmi 

náročného úkolu a jistě se mu podařila řada velmi cenných a zajímavých 

badatelských objevů. Je proto škoda, že formální i metodická stránka 

disertační práce za tou badatelskou tak výrazně pokulhává.  

Kvůli výše zmíněným závažným nedostatkům nemohu disertační práci 

doporučit v této podobě k obhajobě. Doporučuji ji autorovi práci 

přepracovat, odstranit zejména formální a stylistické nedostatky.  

 

V Brně dne 4. 1. 2016                                       

 

Mgr. Lucie Valdhansová 

Studijní a badatelské centrum Vily Tugendhat 

Katedra dějin umění FF UP  


