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Vendula Stehlíková v rámci své bakalářské práce rozpracovávala návrh 
cisterciáckého kláštera na Ostrově sv. Kiliána u Davle. Ostrov je zcela 
odříznut od okolního světa, svým odloučením je ideálním místem pro nový 
klášter kontemplativního řádu řídícího se řeholí sv. Benedikta, byť se 
samozřejmě – s ohledem na legislativní limity – jedná o akademickou úlohu. 
Na ostrově se nachází pozůstatky benediktinského kláštera Stětí sv. Jana 
Křtitele na Ostrově, jednoho z nejstarších klášterů v Čechách. Autorka se 
musela vypořádat s četnými výzvami – cílem bylo nejen zamyšlení se nad 
podobou současného mnišského života, ale i navrhnout klášter, který je 
zcela soběstačným a který bude vhodně reagovat na specifický přírodní i 
historický kontext. Vendule se podařilo navrhnout hrdý dům s jasnou 
půdorysnou logikou, který nabízí důstojné prostředí pro mnichy i využívá 
přírodního potenciálu ostrova. Architektura je nadčasová, což je podstatná 
kvalita, nejen pro budovy kláštera. 
 
Rozpracováním studie do navazujícího stupně dokumentace se studentce 
podařilo úspěšně koncept rozpracovat a vycizelovat. Architektonicko-
stavební, konstrukční i technické řešení tvoří funkční celek. Nejedná se o 
snadný úkol, při takto rozměrné stavbě, jejíž dokumentaci by v praxi 
zpracovával celý projekční tým. V některých částech – například u návrhu 
fasád – došlo při práci na bakalářském projektu k zjednodušení, které 
celkovému řešení prospělo.  
 
Připomínku máme k zpracování koordinační situace a k dokumentaci interiéru. 
Jedná se o jeden z nejdůležitějších výkresů, který ovšem postrádá některé 
informace, např. celkové rozměry objektu, výškové kóty nesouhlasí s řezem, 
nejsou popsány navrhované povrchy nebo uvedena parcelní čísla. Dokumentace 
interiéru kombinuje několik grafických způsobů zobrazování a jako celek je 
mírně nepřehledná. 
 
Formální část 
Studentka splnila předepsaný rozsah práce, dokumentace je správně a 
přehledně členěna a je po obsahové stránce kompletní. Grafická prezentace 
výkresů je na velmi dobré úrovni. 
 
Závěr 
Výše uvedené připomínky jsou vzhledem k celkovému rozsahu práce pouze 
marginální. Vendule se podařilo dopracovat studii stavby do další fáze 
dokumentace tak, že architektonický záměr zůstával zachován a dokumentace 
tvoří úplný a dobře propracovaný celek. 
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