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Autorka se zabývala exkluzivní parcelou v centru Mladé Boleslavi na hraně svahu 
s výhledem na lesopark Štěpánka a ostroh s boleslavským hradem. Jedná se o 
urbanisticky velice atraktivní místo, 
a toto se autorka rozhodla zastavět občanskou budovou, se silným konceptem, ale 
přitom ukrytou pod úroveň ulice. V tomto měřítku a širších vztazích je její projekt 
nejpřesvědčivější. 
Dispoziční řešení studentka v bakalářské práci posunula oproti studii kupředu, nikoli 
včak zcela vypilovala. Kabiny s WC jsou řešeny v rozporu s normou stejně jako 
toaleta pro invalidu. 
Střecha spirály je volně přístupná s pochozí střechou, postrádá ale jakékoliv opatření 
proti pádu osob. 
Všechny části jsou zpracovány v předepsaném rozsahu, některé části vykazují 
nedostatky. Koordinační situace postrádá mnoho typických informací: rozměry 
objektů, dopravní řešení, ochranná pásma, požárně nebezpečné prostory, které 
nejsou vytyčeny ani v samostatné části požárně-bezpečnostního řešení. 
Průvodní a technická zpráva jsou na informace spíše skoupé. Tabulka klempířských 
výrobků je neúplná, konstrukčním detailům chybí některé zásadní kóty. Naopak 
přehledně je zpracována statická část s orientačními schématy pro jednotlivé výkresy 
tvaru. 
Provozně budova funguje dobře a tak, jak bylo zamýšleno. Za očekáváním zůstal 
vnější výraz budovy, který se zdá být v rozporu s minimalistickým řešením interiéru. 
Členění fasády v oblasti spirály je určeno ocelovými nosnými sloupky, které se 
výrazněji promítnou do výhledových poměrů, než je naznačeno ve vizualizacích. 
Za interiérový prvek charakterizující budovu si autorka vybrala rampu, která doslova 
ovládá celý prostor kavárny. Přehledně je vysvětlena její geometrická konstrukce, 
materiálové řešení a její vybavení nábytkem je však řešeno pouze schematicky a 
nedostatečný je potom detail konstrukčního řešení. 
Anastasia Speller prokázala, že dokáže přetavit architektonickou studii 
v dokumentaci pro stavební povolení, její bakalářský projekt je ucelený s dílčími 
nedostatky napříč všemi jeho částmi. Studentka předvedla, že je schopná vnímat 
hodnotu místa a přijít se zajímavým architektonickým konceptem, který v projektu 
dokáže udržet. Z výše vyjmenovaných nedostatků je patrná jistá nezkušenost 
studentky s reálnou dokumentací, což je ale pochopitelné. Bakalářskou práci 
doporučuji k obhajobě. 
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