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Při zpracování návrhu nové budovy teologické fakulty zvolila Klára přístup sobě 
vlastní. Triviální dispoziční, tvarové, materiálové i konstrukční řešení odehrávající se 
okolo centrální schodišťové haly, to vše s jediným akcentem v podobě kaple na 
vyvýšené střešní terase, a přesto se cudně krčící pod mohutnou siluetou kláštera. 
Jakkoli nekompromisní výraz stavby do ulice může znejistět, vazba na klášterní 
zahradu přesvědčuje překvapivě vlídným vyzněním téže formy a tváře. Dělení fasády 
na dvě části s různým charakterem prosklení však odráží spíše snahu o zdůraznění 
objemové podřízenosti klášteru než faktické odlišnosti ve vnitřních prostorech nebo 
funkcích. 
    
Způsob provedení studie se přenesl i do projektu bakalářské práce. Racionalita         
a strohost vnitřního uspořádání je cíleným efektem, kterému chybí už jen odpověď na 
otázku – jsou všechny rozvody a trasy vnitřních instalací uvažovány přiznané na 
povrchu nebo někde skryty? Prostor knihovny, zaplněný regály s knihami, se zdá být 
jediným měkčím útočištěm pro veřejnost. Ostatní uživatelé školy si musí vystačit 
s pohledovým betonem, dřevěnými lavicemi a stoly, jak je dokumentuje návrh 
interiéru kaple. Takové pojetí katolické fakulty má blízko nejryzejšímu období 
jezuitského řádu, než prostoru benediktinů. Nic proti, jenom bych se alespoň 
v některých místnostech přimluvil modlitbou za nějaké opatření ve prospěch akustiky.   
 
Projekt bakalářské práce je ve všech částech zpracován bez zaváhání s jasným 
směřováním k vytyčenému cíli. Velmi pěkně je zpracována část interiéru 
s pochopením charakteristických vlastností masivního dřeva. Jako jediný závažný 
nedostatek vnímám konstatování o snížení kapacity přednáškové místnosti z důvodu 
požární bezpečnosti. Proto se ptám, jakým opatřením by se prostoru vrátila jeho 
původně zamýšlená kapacita?  
 
Klářinu bakalářskou práci považuji po formální i obsahové stránce za úplnou. 
Doporučuji práci přijmout a navrhuji hodnocení stupněm B – velmi dobře.   
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