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Abstrakt: ,,Budova galerie se nachózí hned vedle historického centro BrnQ, no místě, spadající do

tzv' brněnské ,,Ringstrasse". Parcela sousedí s Palócem Moravo o s Magistrótem města Brna. Tato

tokalito je po vídeňském vzoru zosvěcovóna stavbóm s kulturním ýznamem. V nejbliŽším

sousedství najdeme jak Mahenovo divadlo, tak i o kus dólJanóčkovo divodlo' Tudíž vybudovat zde

adekvótní Galerii moderního umění zapadó do koncepce tohoto urbonistického celku. Řešené

územísým charokterem chce vyuořit přechod mezi zastavěnou čÓstÍ ,,Ringstrasse" a čóstís parky

určenou k rekreaci' tnspirací byl objekt obraného bastionu z období barokního opevněnÍ města

Brna. Jeden z hlavních těchto prvků se v minulosti nachózel prdvě na tomto území. Navracím do

území hmotu, kolem které se formovalo současné historické jódro města. Tudíž do tamějších

souvislostí zapadne' Budova tvoří plynulý přechod zóstavby, přes odskókané zelené terasy, do ploch

po rků, typ i ckých p ro okru ž n í tř ídy.'

Hodnocení práce studenta:
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'l. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ! x ! !
2. Úroveň zpracování řešeného tématu x n D D

3' Přístuo autora ke zoracování práce x D ! !
4. Vvužití odborné literatury a práce s ní X ! ! !
5. Formální. srafická a iazvková úprava práce X ! ! D

6. Splnění poŽadavků zadání práce lxt n n !

Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Galerie Conect
BASTION Gallery of modern art.

Radim Nossek

lng. arch.Jan Májek' Ph.D.
doc. lng.Jan Pěnčík, Ph.D.
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Hodnocení vedoucího ARC:
Radim Nossek svůj původní projekt (z druhého ročníku) zcela přepracoval. Nenavazoval tedy
na předchozí studii, ale pro bakalářskou práci vytvořil zcela noý architektonický koncept,
zcela novou studii, které věnoval nemalou část předchozích prázdnin' To, Že student svůj

dřívější koncept odmítl a pustil se do nového řešení dokládá, že prodělal značný názoroý
posun na architekturu. Je více neŽ pravděpodobné, že tento kritický tvůrčí proces ještě

nějakou dobu potrvá. Pro architektonickou worbu studenta to bude jistě mít pozitivnídopad.
Architektonické ýrazivo galerie, procházelo bohaým tvůrčím u.ývojem a postupnou
proměnou, kde student prověřoval mnoho různých variant a řešení. Exponovaná urbanistická
i architektonická rnýchodiska lokality jsou reflektována a v architektonické studii názorově
řešena. Způsob zacházení s veřejným prostorem, který objekt vymezuje a stejně tak tvarování
vnitřních prostor a provoz galerie je téma, kde lze dosáhnout velkého kvalitativního posunu.

Autor práce pracoval s vysokým tvůrčím nasazením a osobním zápalem pro svůj projekt

scílem nalézt řešení, které povaŽoval za nejlepší a kterému zkrátka věřil. Formální ýraz
galerie je do značné míry subjektivní záležitostí a architektonický názor Radima Nosska
nemusí konvenovat kaŽdému. Jisté je, že Radim nehledá cesty, které jsou nejsnadnější.
Není vtuto chvíli podstatné, zda předloŽený návrh dosáhl či nedosáhl ve všech ohledech
hledané dokonalosti a provozní bezchybnosti. Za cennější lze považovat odváŽný wůrčíproces
a schopnost vypořádat se se sloŽitostí lokaliý.
Student prokázal dostatek schopností pro zvládnutí profese architekta bakaláře v praxi.

Bakalářská práce spolehlivě splňuje poŽadavky zadání a nároky na bakalářskou práci' l přes
pochyby ke zvolenému konceptu a dílčíchyby a práci hodnotím Vysoce.

Hodnocení vedoucího práce (PST):

Bakalářskou práci v části PST student konzultoval v dohodnutých termínech. Na konzultace
byl vždy řádně připraven. l přes drobná pochybení často formálního charakteru a způsobené
opomenutím, lze předloženou práci hodnotit kladně. V rámci práce se student vhodně
vypořádal s návrhem budovy galerie v historickém centrum Brna' objekt navrhl s vyuŽitím
kombinovaného konstrukčního systému jako železobetonoý skelet se ztužujícími stěnami
uvnitř a vně dispozice' Konstrukčnísystém vychází ze zvoleného půdorysného tvaru Ve tvaru
kříže s kosými obvodornými stěnami, což je z pohledu návrhu konstrukčního systému limitující.

Celkové hodnocení a závěr:

Vzhledem k celkovému kladnému a odbornému přístupu studenta, velmi dobré úrovni
zpracování a Samostatnosti je práce hodnocena stupněm

Klasifikační stupeň podle ECTS: B l 1,5

Datum: 1. června 2020 Podpis vedoucího práce (ARC).
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