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Janův návrh nové budovy teologické fakulty je založen na promyšleném, přitom 
jednoduchém konceptu prostorového kříže. Ten ovšem není použit formálně 
v prvoplánové vazbě na křesťanskou tématiku, ale jako základní organizační prvek 
prostorového a provozního řešení. Díky ukázněnosti idey se lapidární kompaktní 
hmota domu výborně vyrovnává s úsporným přístupem motivovaným minimalizací 
zastavěné plochy a objemu v bezprostřední blízkosti Národní kulturní památky 
kláštera Na Slovanech. Pozitivním efektem takového přístupu je nejenom objemově 
adekvátní ukončení uliční fronty domů z 19. století, ale také výborná vazba na 
komunikační síť jižní klášterní zahrady. 
    
Vnitřní dispozici dominuje schodišťová hala s otevřenými ochozy, vhodně doplněná 
příčnou chodbou se servisními prostory včetně požárního schodiště, která přirozeně 
celou halu osvětluje a větrá z východní i západní fasády domu. Zatímco v úrovni 1. a 
2. NP hraje hala roli foyer pro knihovnu a aulu, od 3.NP výše naplno využívá 
otevřenosti ochozů a „roste“ směrem k velkému střešnímu světlíku. Po jejím obvodu 
se potom odvíjejí studovny a kabinety jednotlivých ústavů. Hala je však nejenom 
přehlednou komunikační páteří, ale představuje také místo setkávání tolik potřebné 
pro vnitřní život školy. Pokud bych měl výsledku něco vytknout, tak snad jen určitou 
sterilitu fasád, vyplývající z podřízenosti zvolenému řádu. S tím souvisí otázka na 
autora – které vnitřní prostory domu by si zasloužily přemýšlet o jiném formátu oken, 
než je zvolená šablona? 
 
Projekt bakalářské práce je dle mého soudu zpracován naprosto komplexně, 
jednotlivé jeho části jsou logicky provázané a koordinované. Janova schopnost 
přemýšlet a navrhovat v souvislostech se projevuje zřídka vídaným výsledkem, kdy 
původní architektonická studie v průběhu zpracování inženýrského projektu prakticky 
nedoznala žádných změn a zachovala si všechny klíčové parametry. 
 
Janovu bakalářskou práci považuji po formální i obsahové stránce za úplnou, 
výborně dokumentovanou a také srozumitelnou. Doporučuji práci přijmout a navrhuji 
hodnocení stupněm A - výborně.   
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