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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Nová synagoga Opava 

Autor práce: Bc. Daniel Gášek  

Vedoucí práce: Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. 

Popis práce: 

Tématem zadání diplomové práce je návrh Nové synagógy v Opavě. Prioritou 

architektonické studie je návrh nové synagógy. Dále také studie počítá s prostory, 

které bude využívat židovská náboženská obec, košér restaurace, nebo také malé 

muzeum. Všechny tyto funkce jsou předmětem řešení na relativně malé zastavěné 

ploše, v místě původní synagogy, která byla vypálená v roce 1939. Diplomant Daniel 

Gášek soustředil vše do jednoho monobloku. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita konceptu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Přístup autora ke zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

1. Průběh předchozího studia: 

Diplomant Daniel Gášek se v průběhu magisterského studia na Ústavu architektury jeví jako vynikající student. Celkový 
studijní průměr magisterského studia má hodnotu 1,08. Své teoretické znalosti zúročil v architektonickém ateliéru RAW – 
Rusín a Wahla, Brno. 

2. Přístup k vypracování diplomové práce  

Diplomová práce Daniela Gáška respektuje způsob uzavřenosti židovské komunity vůči okolnímu světu. Vše integroval 
do jednoho monobloku a tím kontroluje pohyb veřejnosti. Tento názor Daniel prezentoval již od začátku a svůj návrh tímto 
logicky směřoval. Při vypracování diplomové práce postupoval systematicky a krok za krokem diplomovou práci 
vylepšoval, aby následně prezentoval zajímavý kompaktní výsledek. Konzultace probíhali formou skic, nejen půdorysů, 
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ale také perspektiv. Za to bych chtěl Daniela pochválit. Ve svém návrhu sice nerespektuje původní umístění vypálené 
synagogy, ale novu synagogu rafinovaně integruje do monolitu.  

Výsledný elaborát i model jsou na velmi dobré úrovni. Práce svým obsahem i rozsahem rozhodně splňuje požadavky 
zadání. Proto navrhuji hodnotit diplomovou práci klasifikačním stupněm A / 1.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  6. června 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


