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Cíl práce: 
Vytvoření produktu CR zaměřeného na K&R 
architekturu v Praze, který by autor mohl 
zařadit do nabídky služeb své společnosti 
Prague Local Friends s.r.o.



Hypotézy: 

H1: Je možné vytvořit tříhodinovou 
prohlídku Prahy zaměřenou pouze na K&R 
architekturu.

H2: Profesionální průvodci návrh 
prohlídkové trasy vnímají jako 
životaschopný i pro svou klientelu. 

H3: V Praze neexistuje nabídka 
průvodcovské trasy zaměřené na K&R 
architekturu.



Použité 
metody: 

Pasportizace

Polostrukturovaný rozhovor

Analýza konkurence



Hypotéza 1:
Je možné 

vytvořit 
tříhodinovou 

prohlídku Prahy 
zaměřenou 

pouze na K&R 
architekturu.

Tuto hypotézu se podařilo potvrdit, neboť 
se na základě rešerše a provedené 
pasportizace ukázalo, že v památkové zóně 
Prahy se nachází velké množství K&R 
památek. 

(Jako problém se ale jeví časový rámec 
prohlídky, která si spíše než původně 
odhadovaných 3 hodin, žádá hodiny 4.)



Hypotéza 2:
Profesionální 

průvodci návrh 
prohlídkové 

trasy vnímají 
jako 

životaschopný i 
pro svou 

klientelu.

Na základě provedených rozhovorů se 
podařilo potvrdit i tuto hypotézu, neboť z 
polostrukturovaných rozhovorů se sedmi 
průvodkyněmi vyplývá, že většina z nich by 
měla o tuto prohlídku jako průvodce zájem 
a během svých prohlídek klientům většinu 
objektů z ní ukazují. 

Zájem o prohlídku z pohledu klienta pak 
shodně potvrdily všechny průvodkyně.



Hypotéza 3:
V Praze 

neexistuje 
nabídka 

průvodcovské 
trasy zaměřené 

na K&R 
architekturu.

Tuto hypotézu se jako jedinou potvrdit 
nepodařilo, neboť z analýzy konkurence 
vyplynulo, že v Praze existují minimálně 
2 prohlídky v angličtině, jejichž 
ústředním tématem je K&R architektura 
a minimálně další 5 prohlídek, u nichž je 
kubistická architektura klíčovým 
tématem.



Přínos 
práce

▪ Pasportizace objektů - přehled K&R 
architektury na území Prahy, který 
může sloužit jako podklad nejen pro 
rozvoj CR v destinaci, ale rovněž pro 
lepší péči o vybrané objekty, které jsou 
světovým unikátem.

▪ Vytvoření produktu, který může autor 
nabízet v portfoliu služeb své firmy.



Not Only Prague 
Cubist

Architecture
1. Dům U Černé Matky Boží

2. Banka Československých Legií

3. Kubistický kiosek u hlavního nádraží

4. Kubistický Trojdům

5. Kovařovicova vila

6. Dům Jana Bayera

7. Hodkův dům

8. Dům Diamant

9. Husův dům (Kalich)

10. Palác Adria

11. 28. října 764/8

12. Kubistická lampa

13. Galerie Myšák 

▪ Zelená část trasy je chůzí

▪ Fialová část je metrem

▪ Oranžová část je tramvají



Závěry 
práce:

▪ Cíle práce, tedy vytvoření produktu CR 
bylo dosaženo. Vznikla prohlídka 
s názvem Not Only Prague Cubist
Architecture. 

▪ H1 a H2 byly potvrzeny – tedy je možné 
vytvořit prohlídky zaměřenou na K&R 
architekturu a oslovené průvodkyně by 
o ni měly zájem. H3 byla vyvrácena, 
neboť v Praze již několik podobných 
prohlídek je.

▪ Prohlídka se velmi pravděpodobně 
objeví v portfoliu firmy Prague Local
Friends s.r.o.



Otázky 
vedoucího 

práce: 

1. Vysvětlete klady a zápory výběru kontrolní 
skupiny pro vyhodnocení prohlídky z řad 
profesionálů a zájemců o dějiny.

Klady: Zájem o věc / relativní znalost kontextu / 

Zápory: Mají svou vlastní představu - někdy příliš 
„utkvělou“ / hloubka znalostí / „nereálnost“ délky 
času / 

2. Uveďte alespoň dva příklady, kdy se kubistické 
prvky výrazně projevují v současné české 
architektuře.

▪ Dvorecký most / Tubes a Atelier 6 

▪ Rodinný dům U Ladronky 16 / Studio 
BlackBack /  Ing. Arch. Petr Schwarzbeck & 
Ing. Lukáš Pojar



Dvorecký most:
Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/praha-dvorecky-most-lavka-holesovice_1904081511_jak

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/praha-dvorecky-most-lavka-holesovice_1904081511_jak


Rodinný dům U Ladronky 16 
Zdroj: https://www.idnes.cz/bydleni/stavba/rodinny-dum.A130502_125555_reality_bdp_web

https://www.idnes.cz/bydleni/stavba/rodinny-dum.A130502_125555_reality_bdp_web


Otázka 
oponenta 

práce:

Představte zkouškové komisi hlavní závěry vyplývající z
realizovaných rozhovorů v návaznosti na cíle práce a
stanovené hypotézy.

Cíl práce: Ukázalo se, že tuto prohlídku je možné
uskutečnit.

H1: V Praze je dostatek K&R objektů, které je možné
zařadit do prohlídky. Ukázalo se, že o některých
objektech „na první dobrou“ některé průvodkyně vůbec
nevěděly.

H2: Většina průvodkyň uvedla, že by je tato prohlídka
zajímala, pokud ne jako průvodkyně, tak rozhodně jako
klienty.

H3: Přestože v Praze existuje několik prohlídek
zaměřených na K&R architekturu, žádná z oslovených
průvodkyň pouze takto zaměřenou prohlídku
nerealizovala, ale většina z nich zahrnuje nejznámější
objekty do svých běžných tras.



Kategorie

▪ První, co průvodkyně napadlo při 
zmínce o K&R architektuře

▪ Co je dle jejich názoru nutné vidět

▪ Veškeré zajímavosti (jak faktické, tak 
pocitové)

▪ Praktické informace k organizaci (např. 
cena, délka prohlídky, způsob přepravy, 
zkušenosti jednotlivých průvodkyň 
s podobným druhem prohlídky aj.) 



Děkuji za 
pozornost.


