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Pro BSP APS 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Název práce: Bastion – galerie moderního umění 

Autor práce:  Radim Nossek 
Oponent práce: Ing.arch.Tomáš Cahel 
Popis práce:  Bastion – galerie moderního umění 

Hodnocení práce: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☐ ☐ ☒ ☐ 
2. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
3. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 
4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
6. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 
AD1) 
Architektonický koncept má sice zajímavé myšlenky, např. odkaz na historii, použité materiály, apod., 
nicméně dle mého názoru formální, které nepřekročilo hranici silné ideje, spjaté s funkcí, potřebami 
a duchem místa. Celkově mi však připadá, že je to snaha o demonstraci síly ostrých hmot, ostrých 
úhlů, potýká se s velkými problémy v dispozicích s nevyužitelnými a neudržovatelnými prostory, 
ostrými skulinami, apod. Základní rozdělení dispozice na uhlopříčky je dle mého názoru nevhodné, 
pouze formální v půdoryse, nefunkční. Celkové architektonické řešení je pro mne velmi rozporuplné, 
z některých úhlů pohledu snad ještě přijatelné, z jiných úhlů až „tupé“(až jako egyptské mastaby – 
prosím nic proti Egyptu, který obdivuji) a z ještě jiných  pro mne nepřijatelné – zběsilé, nepřátelské. 
Hmotově na mne objekt působí neuspořádaně, chaoticky, veřejný prostor spíše, jako proluka 
s navazující obrovskou parkovací plochu, ke které se autor nijak nestaví. Náměstí přechází 
v parkoviště, oddělené pásem záhonu. 
 
AD2) 
Technické řešení tohoto objektu bude pravděpodobně drahé a bude se potýkat s obrovskou 
spoustou technických a užitných problémů. Nepopírám, že si vložení takové energie na takové místo 
nezaslouží. Domnívám se, že v technické zprávě jsou určité nepřesnosti – objekt se dle mého názoru 
zcela jistě nachází na území s památkovou ochranou (tuším přímo MPR). Domnívám se, že dle 
současné platné legislativy je nutno likvidovat dešťové vody na pozemku, popř. je řízeně vypouštět 
přes retenční prvky, atd. 
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AD3) 
Práce vykazuje velké nasazení autora, nicméně celkové pojetí hmot formální a neopodstatněné. 
Galerie moderního umění na okružní třídě by měl být šperkem ve městě. Přílišná snaha o skloubení 
obrovského množství hmot, funkcí, tvarů oken a všeho vypadá, jako by se vymklo kontrole.  Působí 
na mne, že se autor zabývá územím pouze z některých stran - např. snaha o vytvoření příjemného 
prostranství, avšak jinde vytváří mrtvé hladové stěny, které nepřinesou městu užitek, ale jen barieru 
– hradbu, místo , aby např. oživila v tomtéž místě „mrtvou zeď“ na Kolišti. Hradby se historicky stavěly 
pro ochranu před válečným nebezpečím tak, že se obracely jen na jednu stranu, uvnitř města nebyl 
život otázkou příjemného pobývání, ale primárně přežití, za katastrofálních hygienických podmínek. 
Směrem ven pak měly být co nejdůmyslněji a co nejvíc nepřátelské k okolí jako bariéa. I z těchto 
důvodů se hradby v minulosti bouraly, místo nich budovaly parky a veřejná prostranství. Tam, kde 
hradby doposud existují, pak mají opodstatnění jako archeologická památka, historický doklad 
činnosti člověka.   Autor by měl vysvětlit proč pojal novou galerii úplně stejným způsobem, to 
znamená v dnešní době uvnitř města nepřátelsky vůči němu, jakoby po náletu. Dokázal bych si 
představit začlenění historických hradeb či památek do nového moderního objektu, avšak hradby, 
které přestaly plnit svou funkci byly zbourány, jako nepřekonatelná překážka ve městě a není potřeba 
budovat nové, jako nová překážka ve městě, což by tento dům zřejmě byl. 
 
AD4) 
Seznam použitých zdrojů je bohatý. Schází mi tam výčet prostudované zdroje a inspirace 
z architektonické oblasti. Doporučuju prostudovat stavby, jako je archeopark v Pavlově (Radko Květ), 
kde je použita podobná asociace, ale jako solitér, spjatý s přírodou, daleko lépe zapadající do 
kontextu, nebo Židovské muzeum v Berlíně, kde je jasný a pochopitelný záměr prezentovat hrůzu 
holocaustu. Takto použité koncepty zde mají jiný a hlubší rozměr. 
 
AD5) 
Formální, jazyková a grafická úprava práce je dobrá. 
 
AD6) 
Autor se snažil popasovat s velmi těžkým zadáním a obtížným územím, jistě odvážným přístupem, 
avšak podle mě ne úplně zcela přesvědčivě, a ne uplně respektováním urbanistických , hmotových a 
koncepčních, ideových souvislostí. 

Závěr: 
Práci doporučuju k obhajobě, s vědomím, že některá má tvrzení mohou být mým subjektivním 
názorem. Rozumím a oceňuji snahu autora si vyzkoušet ve školní práci i nějaký jiný (třeba i 
kontroverzní) přístup, který je obtížný, ale tak, jak je provedený na mě působí víc rozpačitě, než 
přesvědčivě. „Dekonstruktivistický“ či sochařský přístup k architektuře si vyžaduje naprosto brilantní 
zvládnutí a propracovaný výsledek , na který pak hledím s němým úžasem, a ne s přemýšlením, co 
mi na tom vadí.  

 
Klasifikační stupeň podle ECTS: D 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


