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Podkladem pro zadání bakalářské práce je studie zpracovaná v zimním semestru 
2016. Zadáním studie bylo téma pražských tramvajových smyček, z nichž si Jakub 
vybral Královku v Břevnově, na jejímž pozemku umísťuje funkci HUBu s byty a 
podzemními garážemi, to vše se zachováním obratiště tramvají. 
 
V základním rozvrhu domu kladně hodnotím urbanistickou reakci na osamocený blok 
mezi ulicemi Šlikova a Gymnastická, stejně jako na výšku původní zástavby v ulici Za 
Strahovem nebo umístění vjezdu do garáží tamtéž. Umístění domu lze vytknout 
určitou nedůslednost v nasazení nároží Šlikova – Za Strahovem, které je řešeno 
mechanicky téměř na hranici pozemku, zatímco existující profil ulice dále ke 
Strahovu je širší. Ustoupení od komunikace by při realizaci záměru bylo vynuceno 
pravděpodobně také zachováním parametru oslunění bytů protějších domů. Jako 
nevyužitou šanci vnímám přítomnost tramvaje v domě v synergickém vztahu k hlavní 
vstupní partii. Ve výsledku tito dva hráči spíše jen stojí vedle sebe.  
 
Jelikož studie byla spíše polotovarem, v rámci projektu došlo k autorem popsaným 
korekcím, které však pokládám za oprávněné a v drtivé většině ku prospěchu celku. 
Jakub se vypořádal jak s vedlejšími efekty plynoucími z průjezdu tramvaje domem, 
tak zjednodušil a zpřehlednil dispozice bytů ve vyšších podlažích, s výjimkou toho 
nejluxusnějšího, kterému by prospěl otevřenější plán. 
 
Vlastní bakalářská práce je provedena v zadaném rozsahu, pečlivě a s komplexním 
přístupem ke všem problematickým parametrům stavby. Oceňuji snahu zachytit a 
vyřešit maximum inženýrsky citlivých vazeb, byť třeba jen v principiálním návrhu 
skladby a tudíž bez prostorového detailu. Jakub prokázal schopnost koordinovat 
požadavky jednotlivých profesí, což ukazuje mimořádně kvalitně zpracovaná část 
technika prostředí staveb. Komplexní přemýšlení o stavbě projevil také v interiérové 
části, kde se zabýval akustickými parametry navržených prostor. Otázka do diskuse: 
Dokážete si, Jakube, představit jinou barevnost fasády, než bílou, která není pro 
Břevnov úplně typická? 
 
Bakalářskou práci vnímám jako zvládnutou, po formální i obsahové stránce úplnou, 
doporučuji její přijetí a navrhuji hodnocení stupněm C. 
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