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1. Územní vazby a urbanismus
- dobÉ Ubanisticlé využilÍ ÚzemÍ v hávaznosti na stávajÍcí zástavbu a
stávajÍcí l<omu nikačnÍ síť
. névaznost nově navižených hmot objekŮ na stévajÍcÍ prd9torovou
situaci
- vytýořent architehohické dominaný objektu muzea sméÍem k okružnÍ
komunikaci
2. Architektonický koncept A 96
- jasný a přehledný aíchiťÉRonický koncept s |ozdělenÍm vebjné a
sakrálnÍ tunkce
- vhodné ř6šenÍ pohledových a přowzntch os
- Ýhodné doplněnÍ vebjné zeléně smaem k fBl<ventované komunikaci
- celkové hmďové bšenl s použit|m dvou kontastnÍch objemi) a dwu
kontmstnÍch povrchových Úprav - vždy s ohledem na vnitřnÍ tunkci
stavby
- zajÍmavé řešen| detailu stropu synagqy a datailu peiorovaných
panelů na Íasádě mÚzea
3' FunkčnÍ a dispoziční řešenÍ AgE
- jasné a přehlednó dispozičnÍ řtšenÍ a logiclým prcvozen
- zajlmavé ř'šenÍ zvýšenÍ nástuphÍ úřovně kol6m vlastnÍho objeku
svatyhě - odkz na historbké vzory v íozborové části páce
- bezkoliznÍ ř8šen| vnitřních DÍowzŮ s |ozdÍInou íunkcí



4' Konstrukce a matériá|y A 94
- zvolené konstrukční řešan| objektu odpovÍdá dispozičnt ťlpravě a
podnÍnkán lokalíLy stavebnÍho mÍsta
. prezehtované konstrukčn| detaily jsou bšeny s citem pío design a
ýycházej| vhodně z náboženských synbdú židovské vÍry
. otázkou je použlí kamenného obkladu v tak velké mÍ|e

5. \rys|edná prezentace práce
- ptedložená práce je zpracována na gaficky womé úrovni, s
dostatečn'lm obsahom pro dokumentaci archítekonického konceptu
autora
- pťldorysy jsou přehledné, řezy jsou instruktivně vyznačeny na
schematech
- dokumentace ie pío měřIko 1:2@ zcela da\tatočná
- prezentace ve vizualizacÍch kvalítné dokumentuk hlavní fiyšlenku a
dává dostatečný přehled jak o řešenÍ exteieru, tak o řešenÍ inteierť!

ceIkové hodnocení dipIomové práce:
Před|oŽ€nou dip|omovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocenÍ
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otázky k obhajobě a připomínky dip|omové práci:
s|ovní hodnocení D'áce:
Návrh pťrsobt velni kultivovaným dojmen' záměrja dostatečně a na vysoké grafické úrovni prazentován'
otázky a náměty kobhelobě:
otázka nájezdu do podzemnÍho pa*ovánÍ z prostoru poměmě velni írekvantované kňžovatky něstského
okruhu a pňýadéče z ]ižnlho dálničnlho směru'
Hodnoceni diplomové práce d|e k|asifkaění stupnice EcTs:
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