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Janův přístup k návrhu Katolické teologické fakulty je syntézou kontextuálního vztahu 
k místu skrze pojmenování a hierarchické uspořádání základních hodnot území na 
straně jedné a konceptuálně uchopené kreativní myšlenky na straně druhé. 
Výsledkem je stavba umístěná s respektem k historické ohradní zdi klášterních 
zahrad a současně dostatečně sebevědomá, aby věžovitou hmotou zakončila řadu 
domů a do zahrad se rozvinula terasovitě řazenými objemy téměř až k základům 
kvadratury kláštera. Zvládnutá dispozice nabízí velkorysý víceúrovňový prostor 
knihovny ve vstupním podlaží, útlé křídlo kabinetů podél Vyšehradské ulice a blok 
poslucháren s učebnami vybíhající do zahrad. To vše výborně soustředěno okolo 
vertikální haly se schodištěm, která nabízí jak přímý kontakt s ulicí, tak v druhém 
podlaží nástup na pobytovou terasu plynule přecházející do klášterních zahrad.  
 
V rámci popsaného řešení je škoda, že se v rámci bakalářské práce nedostalo na 
větší propracování vazby objektu na zahradu. Mám tím na mysli terasu, kterou 
nezachycuje žádný ze dvou řezů, a proto otázka výškových úrovní a materiálového 
řešení terasy zůstává nezodpovězena. Možná však máme alespoň příležitost 
debatovat o tom, zdali by měla terasa být spíše tvrdou, betonovou součástí oné 
„jeskyně“, nebo na sebe brát měkčí podobu obytných zahrad ve formě dřevěné 
paluby nebo dokonce nějaké formy zeleně. Tak nebo tak, detail vstupu z interiéru 
haly na terasu by byl zajímavý z hlediska žádoucího propojení v jedné úrovni. 
    
Vlastní projektová dokumentace je zpracována na velmi dobré úrovni, Jan si poradil i 
s úskalím dopravně inženýrského řešení vjezdu do podzemních garáží, kde vymezil 
čekací prostor. Také část statiky a požární bezpečnosti a jejich vliv na přemístění 
schodiště je třeba vnímat pozitivně.           
 
Janovu bakalářskou práci považuji po formální i obsahové stránce za úplnou a 
pečlivě zpracovanou. Doporučuji práci přijmout a navrhuji hodnocení stupněm A – 
výborně.   
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