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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Nová synagoga Trutnov 

Autor práce: Bc. Ondřej Kurečka  

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

Popis práce: 

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

architektonické studie je návrh samotné nové synagógy. Architektonická studie 

počítá s prostory, které bude využívat židovská náboženská obec, košér restaurace, 

nebo také malé muzeum. Všechny tyto funkce jsou předmětem řešení na malé 

zastavěné ploše, ve svažitém terénu a v místě původní synagogy, která byla vypálená 

v roce 1939.  

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 Ondřej Kurečka se v průběhu magisterského studia na Ústavu architektury jeví jako velmi dobrý student. Jeho 
celkový studijní průměr magisterského studia je 1,43. Odbornou praxi Ondřej absolvoval v architektonickém ateliéru A77 
Architekti v Brně. Svůj vážný zájem o architekturu potvrzuje svou účastí na mezinárodních i tuzemských 
architektonických soutěží a v mnoha z nich i úspěšně (Ocenění v zahraniční soutěži Teamakers Guest House nebo 
cena odborné poroty v soutěži Stavby s vůni dřeva). 

2. Přístup k vypracování diplomové práce  

Diplomová práce Ondřeje Kurečky je zajímavá již tím, že náročný stavební program dokázal chytře soustředit na malé 
rozloze navíc svažité parcely. Pracuje se symbolikou v judaizmu, kterou pečlivě analyzoval a následně přepsal do výrazu 
nejen samotné synagogy, ale také do celého projektu. Tvar synagogy, její symbolické umístnění na „Chrámové hoře“ nebo 
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zapojení původního oplocení potvrzuje jeho pokoru a vnímavost k duchu tohoto místa, ke Genius loci. Hmota synagogy 
nezdůrazňuje typicky výraznou vertikálu sakrální stavby tak, jak by jsme to očekávali. Ondřej je přemýšlivý a pečlivý 
student, který dokáže projekt vyřešit od celku až do samotného detailu. Jeho přemýšlení a celý postup práce od konceptu 
až po výkresovou dokumentaci je systematický a chvály hodný. Kladně hodnotím studenta v grafické prezentaci elaborátu, 
který nese informace k detailnímu pochopení celého projektu. Výsledný elaborát i model jsou na velmi vysoké 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:  18. června 2020  Podpis vedoucího práce………………………………… 


