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Davidův přístup k řešení návrhu Katolické teologické fakulty je možné definovat jako 
sochařský. Vymezený prostor osadil kamenem, který začal postupně opracovávat. 
Zarovnal jej s uliční čárou, s výškou hřebene a sklonem střechy sousedního domu,   
a postupně ubíral a snižoval hmotu směrem ke klášteru až na úroveň ohradní zdi,     
u které potom uplatnil drobný akcent školní kaple. Celistvost objemu narušil centrální 
vertikálou atria a přízemní horizontálou průchodu do zahrad. Nakonec postupně 
prolamoval povrch nestejnými otvory, aby adekvátně prosvětlil vnitřní prostory domu 
podle jejich potřeb. Užitím nepravidelnosti dosáhl jednoty formy a zdůraznil význam 
měřítka jako kritického parametru při posuzování kvality výsledku. Vysokou úrovní 
zpracování a vnitřní jednotou celku vystavil konvenční postoj památkové péče 
otázce, zda může vzniknout výrazná moderní architektura v kontextu s tou 
historickou a přinést místu synergický efekt.  
 
Kritičtější pohled na Davidovu práci nesmí vynechat některé nedostatky, které složitá 
prostorová matice odhalila zejména v přízemí. Jedná se o atrium, kterému by 
z provozního hlediska více odpovídala povaha zastřešené dvorany. Prostor by sice 
asi přišel o živý strom, ale na úrovni sálu by vznikla žádoucí rozptylová plocha a také 
přístup k toaletám by mohl dostat odpovídající proporci. Vstup do zahrad by sice 
nebyl realizován po čerstvém vzduchu, ale svůj význam by neztratil. 
    
Vlastní projektová dokumentace je zpracována v mimořádné kvalitě, která si svým 
komplexním a koordinovaným pojetím nezadá s profesionálním výstupem. David 
prokázal schopnost být už v tuto chvíli platným členem libovolného projektového 
týmu. Zároveň si drží nezbytnou vlastnost architekta, totiž nekopírovat katalogová 
řešení, ale pracně hledat taková, která nejlépe odpovídají autorskému návrhu. 
Nezbývá než mu přát, aby ho tato vlastnost dál hnala dopředu a provázela v úspěšné 
kariéře.         
 
Davidovu bakalářskou práci považuji po formální i obsahové stránce za úplnou, 
ukázkově zpracovanou. Doporučuji práci přijmout a navrhuji hodnocení stupněm A – 
výborně.   
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