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Autorka zpracovala pro svoji studii k bakalářské práci aktuální téma levného
komunitního bydlení na obtížném pozemku na třídě V. Klimenta v širším centru
Mladé Boleslavi. Tuto studii navrženou v zimním semestru 2018-2019 v celém
rozsahu převedla do bakalářského projektu a ač nejsem stoupencem komunitního
bydlení, musím říct, že velmi úspěšně.
Anna je nesmírně nadaná a pracovitá studentka, která činí důležitá rozhodnutí ve
prospěch svého domu a neustále hledá nová řešení pro další vylepšení toho
zvláštního poměru mezi estetikou a funkcí, proporcí a materiálem, atmosférou a
praktičností či ekonomikou. A ví, kolik je to koncentrovaného soustředění a mravenčí
práce, ona ví, které vstupní vazby jsou důležité, o kterých souvislostech je nutné
přemýšlet od prvních skic na studii, jak je hodnotné a povzbudivé k další práci
rozvíjení a detailní propracovávání nosných idejí návrhu a je radost vidět, že jí to
baví. Může se těšit, že až postaví svůj první dům a zafunguje jí zpětná vazba mezi
prvotní ideou a realizací, že se z toho poznání dále poučí a její nezpochybnitelné
předpoklady pro tuto profesí se dále rozvinou.
Nedílnou součástí projektu v tomto stupni dokumentace jsou i texty, které jsou v této
bakalářské práci zpracovány předpisově a na všechny požadované údaje autorka v
přiměřeném rozsahu reaguje. Výhrady si nemohu odpustit jen u členění stavby na
objekty, kde by bylo žádoucí uvedené objekty SO-1 až SO-16 normálně vypsat. Větší
nedostatky jsou jen u koordinační situace, kde chybí množství informací, které zde
mají být uvedeny, jako jsou některé vzdálenosti od hranic pozemku, některá čísla
pozemků nebo jejich slučky, délky a profily přípojek inženýrských sítí, hranice
původních a nových ochranných pásem, požárně nebezpečný prostor, zpevněné
plochy atd. Z tohoto pohledu je koordinační situace podceněna. Vzhledem ke
skutečnosti, že se tento nedostatek projevuje ve všech pracích atelieru je zjevné, že
tento nedostatek budeme muset v dalších semestrech systematicky odstraňovat.
Rozvody inženýrských sítí jsou navrženy v principech domu, jsou přehledně
uspořádané a správně trasované. Konstrukční systém je přehledný a logický.
Velké množství atypických detailů dává tušit, že se autorka pokouší proniknout do
zásadních problémů a to je pro mě nesmírně cenný poznatek. V části věnované
interiéru je řešen komunitní dvorek, jeho zařízení, atmosféra. Jsem rád, že se
studentka tomuto důležitému prostoru, který je charakteristický pro celý objekt,
věnovala a že představila atmosféru takového prostoru, se kterou by jistě dále
pracovala v následujících stupních projektové dokumentace a přivedla ji až téměř k
dokonalosti.
Anna Králová svůj náročný úkol i přes uvedené nedostatky zvládla. Její práce
dokazuje, že je schopna v daném časovém období udělat velký kus práce, že pracuje
samostatně a při konzultacích je otevřená a schopná přemýšlet o argumentech
konzultantů a reagovat na ně v duchu svého domu, přesně tak, jak si představuju, že
se má reagovat, aktivně a pokorně. Bakalářská práce a hlavně proces během této
práce má pro ní svou obrovskou hodnotu.
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