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Zadání bakalářské práce 

 

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

Tématem projektu Kristiny Seminog je zástavba nárožní proluky na severním konci 
Mírového náměstí v Jablonci nad Nisou. Proluka je obdélného tvaru a dotváří nároží ne příliš 
čitelného náměstí – spíše se jedná o dům na křižovatce. Dům musí reagovat na rozdílné 
kontexty – modernistickou budovu radnice, eklektické činžovní domy a budoucí zástavbu 
sousední proluky. 
 
Hodnocení bakalářské práce 

 

V předchozím semestru si Kristina zvolila těžkou a složitou cestu. Na výše uvedené souvislosti 
reaguje abstraktním, celoskleněným domem s fasádou krytou deskami z litého skla jako 
odkazu k jabloneckému sklářskému průmyslu. O výsledku lze diskutovat, hodnocen byl na 
konci minulého semestru. Ve smyslu studie pro bakalářskou práci se jedná jasný pokus si vše 
zkomplikovat. 

Kristina se do zpracování projektu pustila s odvahou sobě vlastní a nakonec uspěla. 
Přestože si troufnu říct, že o stavebních detailech toho na začátku semestru moc nevěděla, 
vypracovala uvěřitelné a realistické řešení. Dům drží pohromadě. Kristina také pochopila, co 
je modul a zdatně technicky projekt nakreslila. 

Nedotažená je fasáda parteru, kde zejména dveře do obchodu a do vstupní haly 
administrativy ukazují, že zde ubylo sil. Drobnou výtku mám ke schodišti, zdá se, že 
studentka do poslední chvíle váhala mezi prefabrikovaným a monolitickým schodištěm, až 
vznikl hybrid. 

Detaily považuji za zdařilé, málokdy se stává, že se v bakalářské práci setkám se 
snahou vyřešit atypické prvky. Chybí mi vodorovný řez skleněnými lamelami. Výkresy fasád 
by si zasloužily více detailu, kvituji snahu zobrazit první i druhý plán v jednom výkrese. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 25. června 2020                                      Matyáš Sedlák 


