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Zadání bakalářské práce 

 

Bakalářský projekt vychází z architektonické studie (ATZBP) Bytového domu Horní Jiřetín, 
zpracované v letním semestru 2019 / 2020. 
 
Hodnocení bakalářské práce 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem jednoho z bytových domů, navržených do nově 
zastavovaného centra města Horní Jiřetín. Studie (ATZBP) byla součástí prací, které se 
v letním semestru před rokem věnovaly v našem atelieru nové zástavbě v centru města 
(radnice, bytové domy, domy s pečovatelskou službou). 
 Je-li jedním ze zásadních kritérií pro posuzování bakalářské práce to, jak se podařilo 
udržet řešení ze studie (ATZBP) při jejím prohloubení v rámci bakalářské práce (tedy jakéhosi 
hybridu dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby), pak lze, 
možná trochu paradoxně, konstatovat, že Jonášovi se přerod studie v bakalářskou práci 
v zásadě úspěšně zdařil. 
 Opakujícím se tématem našich ateliérových konzultací studie (ATZBP) byla otázka 
přiměřenosti řešení, návrhu bytového domu, odpovídající místu a zejména předpokládané 
klientele, obyvatelům navrhovaných bytů. Jonáš je svým způsobem konzistentní, 
v bakalářské práci se to projevuje používáním některých ne zcela standardních řešení, či 
materiálů – a opět je to spojeno s otázkou vnímání především pravděpodobných uživatelů 
domů, bytů a jejich očekávání a reálných finančních možností (a v neposlední řadě 
požadavků a možností investora, kterým by mohlo být i město v případě nájemních bytů). 
Toto téma však už patrně přesahuje rámec diskuse o bakalářské práci.  

Je jistě nutno ocenit pečlivost a důslednost zpracování bakalářské práce, práce je 
provedena v úplnosti po obsahové, formální stránce a celkově je práce velmi dobře graficky 
zvládnuta a prezentována. Lze konstatovat, že Jonáš si v požadovaném rozsahu a 
podrobnosti ověřil prohloubení výchozí koncepční studie (ATZBP) do poměrně dosti 
detailního projektu (bakalářské práce), byť s připomenutím výše uvedené jisté exkluzivity (?) 
řešení.  

Předloženou bakalářskou práci je možno doporučit k obhajobě, s navrženým 
hodnocením:  B. 
 
 
V Praze dne 11. března 2021                                     Ivan Plicka 


