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Popis práce:

Diplomová  práce  je  zpracována  přehledně,  pečlivě,  s  jasným  architektonickým

konceptem  a  celkový  návrh  dokumentuje  dobrý  architektonický  přístup  autorky.

Návrh  odpovídá  zadání  projektu.  Pečlivě  je  zpracována  rozborová  část  projektu  a

celkový ideový koncept.

Hodnocení práce:

Výb
orn
é

Vel
mi 
dob
ré

Dob
ré

Nev
yho
vujíc
í

1. Územní vazby a urbanismus X ☐ ☐ ☐

2. Architektonický koncept X ☐ ☐ ☐

3. Funkční a dispoziční řešení X ☐ ☐ ☐

4. Konstrukční a materiálové řešení X ☐ ☐ ☐

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

6. Splnění požadavků zadání práce X ☐ ☐ ☐

Komentář k bodům 1. až 6.:

1. Autorka  se  rozhodla  pro  respektování  pietního  vyznačení  původního  obrysu

půdorysu  odstraněné  synagogy  a  pro  umístění  novostavby  synagogy  do  jiné

urbanistické situace.

Navrhované řešení respektuje stávající okolní situaci a územní vazby.

Hodnocení A

2. Architektonický  koncept  sleduje  terén  místa  a  dělí  provoz  do  dvou  hmot

samostatných objektů.

Architektonické  řešení  vlastního  objektu  novostavby  synagogy  vychází  z

židovské  symboliky  a  objekt  svým  tvarováním  současně  vytváří  prostorovou

dominantu.

Vizualizace  interieru  a  návrh  mobiliáře  svatyně  dobře  dokumentují  snahu  o

vytvoření chrámového interieru.

Hodnocení A
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3. Funkční a dispoziční řešení je navrženo logicky a bezkolizně. Oddělení restaurace

a pomocných provozů od vlastního svatostánku je řešeno vhodně.

Zajímavým krokem řešení  projektu je  ponechání obrysu odstraněné synagogy

jako pietního místa.

Hodnocení A

4. Konstrukční  řešení  jednotlivých  objektů  je  smíšené  a  je  voleno  vždy  vhodně

vzhledem k umístění jednotlivých objektů do svahu.

Materiálové řešení je vyhovující.

Otázkou,  z hlediska trvanlivosti a stárnutí, je stěrkový povrch objektu synagogy

s lepenou reflexní folií.

Hodnocení A

5. Graficky  je  práce  zpracována  na  výborné  úrovni,  v  odpovídajícím  stupni

dokumentace.

Formálně je elaborát zpracován bez chyb a jazyková úprava je v pořádku.

Hodnocení A

6. Předložená  práce  splňuje  požadavky  zadání  a  dostatečně  dokumentuje

schopnosti architektonické  tvorby autorky.

Hodnocení A

Připomínky a dotazy k práci:

Otázkou je, zda není možné docílit požadovaných vizuálních efektů na fasádě synagogy

formou ušlechtilejších a odolnějších materiálů.

Závěr:

Předložená práce je kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.

Celkové hodnocení A

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A/1

Datum: 18. June 2020 Podpis oponenta práce…………………………………
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