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V rámci diplomního semináře jsme si na základě studia zejména literatury, ale i dalších 

pramenů, společně kladli otázku: Do jaké míry ovlivňuje myšlení naší dnešní české 

společnosti éra komunismu a kde až lze hledat kořeny jeho úspěchu v našem prostoru? 

 

Studenti byli konfrontováni s tématem, k němuž si museli hledat vztah, které v jejich okolí 

rozdílným způsobem rezonovalo, někdy bylo přijímáno s rozpaky, jindy s chápajícím 

povzdechem, v řadě případů bylo prolomením tabu, často budilo emoce provázené mávnutím 

rukou, ale i zaníceným nesouhlasem. 

 

Občas kritizovaný politický kontext je třeba přiznat a současně dodat – každý návrh 

architektury lze vnímat jako politikum, odpůrci a obhájci návrhů staveb bývají rozděleni do 

dvou nesmiřitelných táborů, kdy architekt často trapně prostituuje u aktuálně mocnější 

skupiny bez ohledu na její politickou orientaci.  

 

My jsme tedy studentům poskytli téma neumožňující jejich přeběhnutí a doufáme, že to bude 

zkušenost, kterou si odnesou s sebou do praxe. Abychom se dobře pochopili, neřešíme zde 

nějakou anti-sílu proti reálné politické hrozbě, mluvíme o myšlení společnosti, jehož 

stereotypy se nejvýraznějším způsobem vyvinuly v éře komunismu a v dogmatické podobě 

přežívají i dnes. 

 

Eva Kubjátová si během práce v diplomním semináři vytipovala okruhy hlavních 

společenských nešvarů, či spíše defektů myšlení. Svůj návrh potom pojala jako svým 

způsobem léčbu společnosti. Do návrhu svého domu potom zapojuje funkce a umisťuje 

aktivity, jejichž prostřednictvím přímo či nepřímo nutí návštěvníky k přemýšlení, probouzí 

jejich skryté dovednosti a připravuje prostor pro restart standardních vztahů a pravidel bez 

potřeby ideologií. 

  

Architektonická forma v tomto případě následuje účel. Dům primárně sleduje své poslání 

bezkompromisní služby veřejnosti v iniciační rovině, a proto možná nikoli ve všech ohledech 

vyhovuje konvenčnímu pojetí staveb. Přesto kladně hodnotím mimořádně nápaditý přístup 

autorky, která své schopnosti už prokázala aktivní účastí v projektu Solar Decathlon.  

 

Doporučuji projekt přijmout a hodnotím jej stupněm A. 

 

V Praze 31.1.2015 

 

 

 

 

  

 

 

 


