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Formální údaje o disertační práci 

Ing. arch. Radan Volnohradský zpracoval svou disertační práci na téma „Transcendentální aspekty 

architektonického návrhu jako činitelé udržitelnosti“ v rámci studia v doktorském studijním programu 

na FA VUT v Brně pod vedením prof. Ing. arch. Hany Urbáškové, PhD. Práce obsahuje celkem pět 

základních kapitol členěných vždy do dalších čtyř až sedmi podkapitol, 119 stran textu spolu s obrázky 

včetně závěru a seznamu bibliografických citací. 

 

1. Aktuálnost tématu 

Disertační práce se zabývá souborem principů, zákonitostí a jevů přesahující běžné materiální 

nazírání světa a jejich vztahem k architektonickým dílům a uplatněním těchto zákonitostí v procesu 

navrhování. Autor odvážně na základě poznání holistických systémů užívaných v minulosti i 

současnosti hledá principy architektonického návrhu, které budou v souladu s kódy a vzorci našeho 

přírodního prostředí. Pojem udržitelnosti objasňuje v novém úhlu pohledu a definuje jej ve vazbě na 

univerzální principy, které utvářejí svět.  

 
V současnosti, kdy se nacházíme v tzv. informačním věku a jsme svědky změn společenských i 
technologických, kdy je možné postavit úplně vše a architektura se často stává egoistickým gestem 
autora, je toto hledání harmonických struktur, principů a zásad udržitelnosti podporujících život 
bezpochyby velmi aktuální. Dochází k vzniku megapolis, k zahušťování měst a stále komplikovanějším 
městským systémům. V době, kdy vliv a moc přebírají gigantické nadnárodní společnosti a konzumní 
společnost se nezadržitelně rozrůstá, svět klade stále větší důraz na technologický pokrok, harmonie 
našeho prostředí se však vytrácí a my jsme vystavováni stále větším tlakům na naši psychickou i 
tělesnou soustavu. Pokročilý technologický vývoj zaměnil klasická stavební řemesla za průmyslovou 
výrobu, přinesl standardizaci a prefabrikaci unifikovaných prvků. Stopa ručního zpracování a 
individuálnost se vytratila. Umělé materiály nemají schopnost přirozeně stárnout, ztrácí se stopa 
času. Domy postrádají poetiku a duchovní rozměr, estetiku věcí nedokonalých a prostých v jejich 
kráse. Materiály na současných domech jsou neosobní, chladné, nevnímáme u nich plasticitu a 
hloubku. Právě architektura jako nedílná součást vytvářející prostředí pro náš život hraje významnou 
roli. Téma udržitelnosti nabývá na stále větší důležitosti a je postaveno na čtyřech základních pilířích 
– sociální, ekologický, ekonomický a duchovní.  

2. Splnění stanovených cílů 

Práce si klade za cíl zpochybnit některá zažitá paradigmata vnímání a tvorby architektury nabídnutím 

nových perspektiv uvažování a hledáním transcendentální podstaty zjevných procesů a věcí, jejich 

poznatelností a využitelností pro architektonický návrh. 

Na základě předpokladu, že příroda je sama o sobě bez zásahu člověka udržitelná a obsahuje nějakou 

základní matrici, která ji utváří, autor formuluje základní hypotézu disertační práce„ Existuje 

poznatelná základní matrice utvářející obecně harmonické struktury v architektuře“ a dále zkoumá:  



- pravdivost této hypotézy při aplikaci této matrice v různých architektonických projevech 

světového měřítka, včetně ověření poznatků na vlastních realizacích, ve výuce a 

prostřednictvím přednáškové činnosti 

- použitelnost této matrice v architektuře s cílem zajistit její udržitelnost 

Podružným cílem je: 

- systematizace široké materiálové základny tématu 

- demonstrace konkrétních aplikací na příkladech 

- shrnutí nedogmatických zásad použitelných pro architektonickou tvorbu 

 

Autorovi se daří naplnit stanovené cíle. Formulace hypotézy je nosnou myšlenkou, její potvrzení a 

uvedení v praxi by mohlo znamenat další krok k rozšíření principů tvorby harmonického prostředí. 

Student předkládá jako protiváhu k současným metodám navrhování řadu ucelených systémů 

s holistickým pojetím světa a vytváří znalostní základnu pro následné posuzování konkrétních 

příkladů jak v urbanistickém měřítku, tak v měřítku samotné stavby.  

Postupně dochází k verifikaci vyřčené hypotézy a formuluje zásady implozivní architektury, které jsou 

logickým jasným vyústěním zkoumané problematiky. 

 

Nebezpečím celé práce je možnost sklouznutí k jisté spekulativnosti, šarlatánství či k dogmatům. 

Avšak autorovi se daří balancovat na tenké hranici, předkládá řadu vědeckých měření, výzkumů, 

pozorování a pokusů, kterými dokládá dané jevy a skutečnosti. Již dnes se návrh architektury často 

odehrává na základě diagramů toků energií, ať už v rovině klimatu, komunikačního provozu, světla, 

organizace města apod. 

Při současném stavu poznání z oblasti matematiky, kvantové fyziky (Fred Alan Wolf, David Bohm), ale 

také např. lékařských výzkumů mozku nemůžeme stále prosazovat pouze materiální podstatu světa a 

opomíjet jemnohmotné úrovně. Vždyť věda sama potvrdila, že pouhé pozorování vědeckého pokusu 

ovlivňuje jeho výsledek. Již po staletí nejde největším světovým vědcům na rozum, že se celý svět, 

nesmírně spletitý a chaotický, dá s neuvěřitelnou přesností popsat pomocí lidského výtvoru - 

matematiky, který je navíc poměrně jednoduchý a strohý. Svůj údiv nad její účinností vyjadřovali i 

Galileo a Einstein. 

 

3. Postup řešení problému a výsledky disertační práce 

Postup řešení problému 

Jako zvolené vědecké metody zkoumání uvádí student analýzu a syntézu, dále indukci a dedukci. 

Nakonec použití abstrakce a její formy idealizace, zobecnění.  Tyto metody definuje v obecné rovině 

v kapitole C., jejich aplikace v práci je jasně zřejmá. Na počátku hraje velkou roli třídění dostupného 

materiálu, které bylo použito v míře odpovídající disertační práci, práce zůstává přehledná, věcná a 

obsahově bohatá. Používá hlavně empirická data pro následné potvrzení vzniklých teorií, jeden ze 

základních způsobů teoretického poznání – indukci, tj. usuzování z jednotlivého na obecné, poznání 

z empirických faktů, přechod od empirie k teorii. Což se jeví adekvátní vzhledem k tématu a povaze 

práce. Autor si je vědom, že induktivní postupy nedosahují jistoty jako při užití dedukce a induktivní 

myšlení je spjato s chováním mající základ v instinktivní činnosti. Avšak jak uvádí: „Ani slepá víra 

v čistě vysvětlitelné vědecké postupy je sama o sobě nevědecká“. 

 

Výsledky disertační práce 

Student v prvním kroku vytváří znalostní základnu včetně ucelených systémů s holistickým pojetím 

světa. Srozumitelnou formou objektivně interpretuje danou tematiku. Seznamuje nás se systémy 

soběpodobných referencí živých i neživých forem, které dnes lze již matematicky a geometricky 

přiblížit popisem fraktálů, předkládá holistické nástroje harmonizace jiných kultur, stará učení 

dávných civilizací, Pythagorovy poznatky numerologie, učení antických myslitelů, která byla v souladu 

s filosofií, astronomií, hudbou a geometrií, proporcionální systémy a Zlatý řez. Často se jedná o 



systémy, jejichž útržky podvědomě v tvorbě stále používáme, ale již jsme ztratili povědomí o jejich 

skutečném významu a smyslu, jeví se nám pouze jako krásné, harmonické. Předkládá vědeckou 

analýzu lidského vnímání, která je nástrojem k verifikaci hypotézy.   

 

Na této znalostní základně průkazně ověřuje hypotézu na konkrétních příkladech sídel a staveb 

z historie. Nachází principy fraktality, symbolismu i skrytých „posvátných“ geometrií. Rozbory jsou 

doloženy na grafických přílohách se srozumitelným výkladem.  

Dalším vkladem autora je zajímavá případová studie aplikace sledovaných jevů na posouzení rozvoje 

sídla Olomouc. Požitím matematických vztahů je schopen doporučit okamžik růstu sídla do výšky 

(výškové stavby) místo zabírání dalších ploch sídla či krajiny, s cílem zachování funkčních městských 

vazeb.   

Na základě výše uvedených kroků a výsledků zkoumání dochází k verifikaci hypotézy a formulaci 

zásad implozivní architektury. Stanovení zásad architektury podporující život je vyvrcholením daného 

zkoumání. Jedná se o zásady, které jsou v harmonickém souladu s funkčností staveb, s profesní 

etikou architekta a neposlední řadě s přírodními principy. Je možno s nimi souhlasit. Pouze zásada 

„přímá participace“ by musela mít různé formy dle charakteru a velikosti stavby, jak píše sám autor – 

participovat fyzicky nebo duševně. 

 

Abychom však mohli ověřit všechna tvrzení autora, funkčnost daných systémů, museli bychom 

hlouběji proniknout do jednotlivých nauk, která jsou dnešnímu člověku již vzdálené.  A tak se tato 

část práce stává spíše zdrojem inspirace pro další hlubší osobní studium jednotlivce, práce nemůže 

předložit ve svém záběru celou strukturu daného systému (např. Feng-shui).  

 

Jako logické vyústění práce se jeví ověření sledovaných principů a zásad na vlastních realizacích, ty 

jsou bohatě doloženy na obrázcích s rozbory. 

V případech užití na vlastních realizacích se však nemůžeme ubránit dojmu jisté spekulace nakládání 

s danými principy. Aniž bychom tyto principy a jevy zpochybnili, zdá se použití ořezaného tvaru vesicy 

piscis v půdoryse slaměnohliněné stavby na Vysočině pouhým torzem k výchozímu  tvaru dvou 

pronikajících kruhů, ze kterých vesica piscis vychází. Jistě by bylo možno nechat v návrhu „tušit“ tyto 

dva kruhy, např. v řešení okolního terénu, volbou materiálu povrchu apod. Podobně u návrhu 

nízkoenergetického rodinného domu ve Velké Bystřici vnímáme jistou nerovnováhu vytvořenou 

asymetrií sedlové střechy, vstupní fasáda s malými okenními otvory a neúměrnou porcí zdi nad okny 

postrádá vyváženou kompozici. 

 

Dovoluji si vyjádřit jistý paradox celé práce – student si vzal za úkol zkoumat vědeckou metodou 

transcendentální přesahy a jevy. Význam slova transcendentální = nadskutečné, přesahující smyslové 

i rozumové možnosti. Přesto se mu daří projít toto úskalí pomocí exaktních věd a metod výzkumu, 

např. použitím elementární Euklidovy geometrie, matematiky, Pythagorovy numerologie a navazující 

teorie Platonových těles, proporcionálních systémů, Fibonacciho posloupnosti, zlatého řezu. 

Postrádám však také uvedení poledních teorií a výzkumů v oblasti kvantové fyziky, astronomie a 

matematiky, které se blíží k šamanskému myšlení starých národů. Doplnily by současný stav nového 

nazírání na skutečnost a realitu světa. 

Ověřit s jistotou a v celistvosti určité skutečnosti světa zůstává složitým procesem. Neboť připustíme-

li existenci něčeho nás přesahujícího, pak pro úplné poznání principů našeho světa bychom museli 

sáhnout do systému o jednu úroveň vyšší, než v které se nacházíme a jsme její součástí.  

 

4. Význam práce pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

Význam práce shledávám ve shromáždění a utřídění množství informací, vědeckých poznatků a výčtu 

a provázání holistických systémů, které mohou být zdrojem inspirace  hlubšího chápání světa a 

vnímání jeho celistvosti. Přináší nové roviny a inspiraci pro správné chápání principu udržitelnosti. 



Velkým přínosem jsou praktické ukázky rozborů urbanistických a architektonických příkladů 

z pohledů transcendentálních jevů a přesahů, stávají se praktickým návodem dalšího způsobu 

ověřování principů návrhů. 

Poznatky (harmonizační principy, fraktální geometrie, proporcionální systémy, užití zlatého řezu 

apod.) mohou sloužit k rozšíření výuky na architektonických školách, architektům v procesu 

navrhování, ale také odborníkům z jiných oblastí spjatých s danou problematikou či široké veřejnosti 

zajímající se o danou oblast. 

Pro aplikaci v architektonickém navrhování však vidím jisté úskalí, hrozí povrchní, mechanické nebo 

příliš dogmatické použití těchto principů bez skutečného citu a hlubokého vhledu. Podmínkou užití 

bude studium jednotlivých systémů u skutečných „mistrů“. Nestačí jen vědět, je třeba také umět. A 

to se získává dlouhou praxí. Problematickým shledávám dogmatické přenášení některých metod 

z jiných kulturních a geografických oblastí do Evropy.  

Význam práce vidím v celostním pohledu (vážným problémem současnosti jsou propracované obory 

např. v oblasti medicíny, avšak s absencí celostního pohledu na člověka), v existence znovuobjevování 

zapomenutých vztahů a zákonitostí světa, přináší nové vnímání v jeho vzájemných souvislostech, kdy 

každý projev je součástí celku, nabízí vyzrálý přesah k chápání celku i detailu. Vede k zodpovědnosti a 

etickému chování při tvorbě prostoru a prostředí pro život.  

 

5. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Disertační práce je logicky a přehledně strukturována do jednotlivých kapitol. Je zpracována na velmi 

dobré grafické úrovni, bohatě doložena obrázkovými přílohami. Pouze obrázky některých grafických 

rozborů posvátné geometrie či zlatého řezu na konkrétních příkladech (obr.59, 61, 62, 109, 110) by si 

zasloužily větší provedení pro lepší čitelnost a orientaci v daném problému. Oceňuji vysokou 

jazykovou úroveň autora, srozumitelné a jasné vyjádření myšlenek, schopnost vystavět srozumitelně 

text s cílem objasnit danou problematiku a dojít k jasně formulovanému závěru. 

 

6. Splnění podmínek disertační práce uvedených v § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách 

č.111/1998 

Doktorská práce splňuje náležitosti uvedené v § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách č.111/1998 a v 

SZŘ VUT  Brně, Díl 3, čl. 41. 

 

7. Celkové zhodnocení disertační práce 

Student svou prací prokázal schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo 

vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti.  

Disertační práci Ing. arch. Radana Volnohradského doporučuji k obhajobě pro udělení vědecké 

hodnosti „doktor“ (Ph.D.)  

 

Náměty do diskuze při obhajobě 

1/ Vysvětlete aplikaci tvaru vesica piscis na slaměnohliněné stavbě na Vysočině, použití osamoceného 

fragmentu vzniklého ze dvou kruhů, jeho působení v tomto provedení. Zachovává stejnou kvalitu jako 

dva pronikající kruhy s vesicou piscis? 

2/ Vysvětlete užití zlatého řezu na oknech vlastní realizace nízkoenergetického rodinného domu ve 

Velké Bystřici, jaké kompoziční či jiné principy byly použity při rozvržení oken přední vstupní fasády? 

Proč byla použita asymetrická sedlová střecha místo přírodě blízké symetrie? 

 

 

 

V Brně 7.7.2017     Ing. arch. Marcela Uřídilová 

       Ústav architektury 

       Fakulta stavební VUT v Brn 


