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Vojtěch Klapač ve studii pro bakalářskou práci řešil návrh polyfunkčního objektu, který by dokončil 
nedokončenou kompozici závěru ulice Revoluční v centru Prahy. Primární funkcí objektu je administrativa 
s aktivním městským parterem. 
Vojtěch navrhl velmi jednoznačnou a silnou hmotu, která však svým řešením zcela adekvátně toto exponované 
místo dotváří a mohla by být skutečně důstojnou branou do města. Její dispoziční členění na až lapidární plochu 
kanceláří a úzkým atriem oddělenou hmotu komunikací a zázemí se jednoznačně odráží i do exteriéru stavby. 
Rozpracováním studie do dalšího stupně dokumentace se studentovi podařilo zachovat navržený koncept a 
výraz stavby a vyřešit jak konstrukci, tak všechny důležité detaily, aby základní motivy charakterizující návrh 
zůstaly zachovány a staly se součástí prakticky bezchybného celkového řešení. 
Vojtěch se dokázal vyrovnat s prakticky všemi detaily svého objektu a povedlo se mu nestát se pouze obětí 
katalogu výrobce lehkých obvodových plášťů, ale řešení skutečně promyslet, optimalizovat a správně aplikovat. 
Podařilo se mu navrženou stavbu v mnoha ohledech dotáhnout do skutečně realizovatelné podoby. Určitou 
daní z pohledu koncepční logiky návrhu za - z hlediska realizace jistě vítané - zjednodušení je např. sjednocení 
výšky střech všech částí stavby, tj. zrušení odlišné výšky krčku s atrii. 
Jinak ale nemůžeme mít k žádné části této bakalářské práce nejmenší výhrady.   
  
Formální část 
Student splnil předepsaný rozsah práce, dokumentace je správně členěna a je po obsahové stránce zcela 
kompletní a perfektně zpracovaná. 
Grafická prezentace výkresů i celé dokumentace je na výborné úrovni, jsou zpracovány naprosto precizně.  
 
Závěr 
Vojtěchovi se dle našeho názoru podařilo dopracovat studii stavby do další fáze dokumentace tak, že jeho 
architektonický záměr zůstával zachován a dokumentace tvoří úplný, dobře propracovaný a bez chyb fungující 
celek. 
Jedná se o příkladnou bakalářskou práci. 
 
Navrhujeme hodnocení „A“ 
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