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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Nová synagoga Trutnov 

Autor práce: Bc. Karolína Velešíková  

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: 

Diplomantka Karolína Velešíková se v průběhu magisterského studia na Ústavu architektury jeví jako velmi dobrý 
student. Celkový studijní průměr magisterského studia je 1,41. Své znalosti získané během studia zúročila 
v architektonických atelierech Area Interiér Brno, Ječmen studio Olomouc nebo kaviPRO Hranice. Kromě toho pracuje i 
na vlastní tvorbě návrhů rodinných domů a interiérů bytů, včetně její oblíbené malby a kresby.   

2. Přístup k vypracování diplomové práce  

Diplomantka Karolína Velešíková je studentkou, kterou jsem vedl již v prvním ročníku bakalářského studia, kdy navrhla 
rodinný dům pro plavce Michaela Phelpse s velkým bazénem. Dům měl čistou dispozici a tři jasně definované kvádrové 
hmoty. Na první ročník vypracovala vzorový projekt. Jsem rád, že v průběhu studia na našem ústavu svůj názor na 
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architekturu rozvíjela dál. Škoda, že naši spolupráci narušila karanténa. Konzultace kvůli Covid-19 byla oproti jiným 
diplomantům náročnější a to proto, že jsme mohli komunikovat jenom a výhradně prostřednictvím emailu.  

Karolína se ve svém projektu rozhodla zanechat původní místo synagogy a synagogu novou oddělit zelení respektive 
malým parkem. Celý stavební program soustředila na druhou novou parcelu. Dispozice jsou logické, hmotové řešení čisté. 
Výraz samotné synagogy, sloučení dvou hmot šlo ještě trochu víc propracovat, ale uznávám, že to je subjektivní 
poznámka. Pracovitost diplomantky je vidět v technickém provedení diplomové práce. Půdorysy jsou přehledné, řez 
fasádou je vzorně zpracován. 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………………………………… 


