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1' UzemnÍvaŽby a urbanismus
- návrh respektuje stávajIcÍ zástavbu a stávajÍcÍ konunikační síť a
doplňuje něstský blok do uzavřeného fuaru k frek,lentované komunikaci
- nově navržená zéstavba týváfi dostatečný předprostor od koňunjkace
Domych
- návrh sleduje provozní rozdělení veřejné a sakrální íunkce
2' Architektonický koncept A 98
- jasný architektonický koncept s důrazem na monumentalitu
provedenou ve stroze jednoduchých stavebních mateÍiálech
. zajÍmavý koncept opláštěnÍ svatyně synagogy poloprtlsvitnýn
mateiálem s optickými ebky
- celkové hmotové řešenÍ doplňuje něstský blok s odstíněním provozu
vnjtřního atia od Írekventované konunikace
3' Funkéni a dispoziéní řešeni A 96
- jasné a přehledné dispozičnÍ řešenÍ s diíerenciacÍ provozŮ
- bezkoliznt řeŠent provozť] s rozdIlnou funkcÍ
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A964' Konstrukce a materiá|y
- zvolené konstrukční řešení ie v sou|adu s celkovým konceptem
- zajImavé použitÍ nékonvenčního mateiálu soptickým efektem kolen
svatyně synagogy

5' Výs|edná prezentace práce A 94
- výsledná dokunentace dosahuje dob]é gnÍické úrovně, vyjádřenÍ
záměru odpÓvÍdá archilektonické studii a dokládá jasně a přehledně
záměr autora
- půdorysy jsou přehledné a odpovtdajI podrobnosti ý méř|tku 1 :250
- řezy objeklen jsou mírně schenatické
- vizualizace a odkazy na histoické příklady dostatečně dokumentujÍ
záměr monumentálního púsobení nově navržené architektury

ceIkové hodnoceni dipIomové práce:
Před|oŽenou dip|omovou pÍáci dopoÍučuji k obhajobě a navÍhuji hodnocenl 4 96

otázky k obhajobě a připomínky dip|omové práci:
s|ovní hodnocéní přáce:
Náý|h púsobí jasnýn názorem na monumentální ň-šení s použitím jednoduchých architektonických
principů' návrh navazuje organicky na stávajícÍ stav úzenÍ' Práce je dostatečně a solidně graficky
prezenťovana
otázky a náměty k obhajobě:
otázka založént relativně vélkého podzemÍ v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody'
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