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Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Nová synagoga Jih|ava

Autor práce: Bc. Eva Ernestová

Popis práce: Práce řeší novostavbu synagogy v Jih|avě s doprovodným stavebním
programem. Místo stavby a rámcový program návrhu by|y součástí
zadání práce. ,

Hodnocení práce
1. Uzemní vztahy a urbanismus

Průzkumy a rozbor stávající situace v území poskytují dostatečné podklady pro
urbanistický návrh, kteý respektuje stávající |imity ÚzemÍ' Návrh počítá, kromě
zák|adních objektů synagogy, restaurace a budovy obce, ještě s dostavbou bloku v
u|ici Husova a Dvořákova.
Urbanistický návrh je logický, s|eduje v hmotách a orientacích budov charakter
území a urbanistický koncept dané lokalitě vyhovuje'

2. Architektonický koncept
objekt svatyně Synagogy je řešen výrazné sochařsky, jako tvarový a materiálový
so|itér, s výrazným optickým efektem na fasádě.
Nekonvenční řešení fasády vytváří v interieru synagogy působivý efekt nepřímého
horního osvětlení.
Yýrazná architektonická pozornost je věnována i interieru s mobi|iářem a prvkům
drobné architektury v parku.

3. Funkční a dispoziční řešení
Funkční a dispoziční řešeníje bezkolizní, dop|ňkové funkce a parkováníjsou
umístěny do objektů dop|ňující b|ok
Dispoziční řešeníje zpracováno peč|ivě, do podrobnosti zařizovacích předmětů.

4. Konstrukční a materiá|ové řešení
Konstrukční a materiá|ové řešení je patrné z půdorysů, řezů, poh|edů a vizua|izací'
Materiá|ově vyniká především tvarově za1imavě řešený objekt svatyně.
Návrh poskytuje dostatečně instruktivní představu jak o exterierech, tak i o interieru
synagogy.

5. Formá|ní, grafická ajazyková úprava práce
Po stránce formální, grafické ijazykové je práce na vysoké úrovni.
Výkresy jsou přehledné, obsahují všechny nutné informace a mají vysokou
grafickou úroveň. Podrobnosti a detai|y včetně architektonického detaiIu jsou
dostatečně instruktivn í.
Model dává dostatečnou představu jak o ce|kovém urbanistickémlpšení, tak i o
architektuře jednot|ivých nově navrhovaných objektů.

6. Sp|nění poŽadavků zadáni práce
PoŽadavký zadání byly sp|něny Ve velmi kva|itním návrhu a to jak po stránce
architektonického řešení, tak i po stránce urbanistického a provozního řešení.
Dip|omová práce splnila poŽadavky zadání v ce|ém rozsahu.
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Připominky a dotazy k práci ', - --|.^.'Aní i nrn nrnvoz muzea a bude dostačovat
Bude dostatečná kapacita parkování ipro provozmuzea a bude d

áutovýtah pro obs|uhu parkoviště?
Jak bude .a'otouan o zázemi restaurace?

\to".**í ýí,"*,€ x/

Závér 
Práce plně sp|ňuje kriteria diplomové práce a práci doporučuji k obhajobě.

V Brně, 4'6.2018

Hodnocení práce:
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