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Zadání bakalářské práce 

 

Bakalářská práce vychází z architektonické studie (ATZBP) Architektonického centra Jablonec 
nad Nisou, zpracované v zimním semestru 2019 / 2020. 

Tématem práce Dominiky Procházkové byla proluka v severní části Mírového náměstí 
v Jablonci nad Nisou. Významná poloha v opozici krásné modernistické radnice je spíše 
uličním prostorem, vztah k náměstí je sotva rozpoznatelný.  
 

Hodnocení bakalářské práce 

 

Studentka se rozhodla na pozemek umístit malý Jablonecký IPR, tedy rozšíření 
administrativních ploch radnice o centrum městského plánování s malým sálem. 

První má výtka k projektu je nevýznamná, týká se nepřítomnosti širší situace, která by 
urbanistické souvislosti lépe objasnila. V atelieru jsme měli velký model centra Jablonce, pro 
prezentaci projektu prosím o doplnění situace širších vztahů. 

Dominika zvolila logický koncept pevné řádové budovy, která se hmotově 
přizpůsobuje nestejnorodému kontextu rozdílných navazujících staveb. Upravuje rovněž 
dopravní režim v přilehlé veřejné ploše, což je nezbytné vzhledem k jejímu částečnému 
záboru.  

Dispozičně byl dům v rámci studie pro bakalářskou práci vyřešen velmi dobře, jednalo 
se o kvalitní návrh. Za zdařilou považuji zejména vnitřní organizaci domu. 

V rámci bakalářské práce se Dominika potýkala zejména s převodem architektonické 
formy do soudobých normativních standardů. Modulová konstrukce sloupu a kladí, tedy jistý 
archetyp se stává čím dál tím více nedosažitelným v éře zateplování. S různými nuancemi 
nároží, vložených lodžií a podloubí si však studentka poradila výborně. Doufejme, že ji tato 
problematika do budoucna neodradí od takovýchto forem. Došlo také k odhalení některých 
nedostatků, jako byl například nevyhovující sklon jednoramenného schodiště. 

K práci nemám výraznějších kritických připomínek a hodnotím ji jako zdařilou. 
Doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 25. června 2020                                      Matyáš Sedlák 


