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Oponentský posudek 

 

Barbora Řepková si vybrala pro svoji bakalářskou práci nadmíru přitažlivé téma. V poslední době lze 

konstatovat jak zvyšující se zájem o studium poválečné architektury, tak o tématiku spjatou se 

sportem, a do těchto souvislostí její práce patří. Zároveň ovšem nabývá na důležitosti i další téma, 

kterému se Barbora Řepková rovněž věnuje. Tím je totiž průzkum poválečné architektury z hlediska 

její kontinuity s avantgardní architekturou meziválečného období, a zároveň z hlediska snahy 

definovat její novou, transformovanou podobu, přinášející k už existujícím modelům nové prvky, 

zakotvující ji v současnosti, tedy ve 40. – 60.letech. 

Kromě toho ovšem je na pořadu dne i studium české poválečné architektury v rozšířeném poli – tedy 

v mezinárodním kontextu, který teprve umožňuje posoudit kvalitu, originalitu a dobovou příslušnost 

analyzované stavby. 

Lze konstatovat, že Barbora Řepková odvedla velký objem práce. Její studie je založena na 

důkladném archivním průzkumu i na pozorném čtení existující literatury. Zároveň výrazně překračuje 

zadané téma a otevírá cestu k vytvoření monografické studie o pozoruhodné osobnosti arch. 

Podzemného. Neopomíjí žádné z naznačených problémových okruhů. Navíc je psána střídmým, 

ovšem osobitě formulovaným jazykem.  

Jak autorka uvádí, do budoucna tedy zůstává nezodpovězena především jedna, ovšem zásadní otázka 

– zda se v českém prostředí arch. Podzemný mohl setkat před projektováním stadionu v Podolí 

s informacemi o stavbách zejm. Luigi Nerviho. Tato přitažlivá a vysoce pravděpodobná hypotéza si 

ještě vyžádá další úsilí. Možná by stálo za úvahu, zda nerozšířit okruh eventuálních inspirací šířeji na 

skořepinovou architekturu, které se v padesátých letech věnovala i řada dalších architektů, přičemž 

některé projekty byly určeny i k sportovním účelům (kupř. E. Saarinen, Haven).  

Studie Barbory Řepkové dle mého názoru vysoce přesahuje nároky kladené na bakalářskou práci. 

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
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