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Tématem zadání dip|omové práce je návrh Nové synagógy v Tep|icích. Prioritou
architektonické studie je návrh nové synagógy' Dále také studie počitá s prostory'
které bude využívat židovská náboženská obec, ma|é muzeum a košér restaurace.
Všechny tyto funkce jsou předmětem řešení na relativně ma|é zastavěné p|oše'
v místě původní synagogy' která by|a vypá|ená v roce 1939.

Celkové hodnocení a závěr:
1. Průběh předchozího studia:

Dip|omantka Danie|a Hradi|ová se v průběhu magisterského studia na Ústavu architektury jevi jako ve|mi dobý student'
Své znalosti získané během studia zúročj|a v architektonických atelierech jak v zahraničí (oeverzaaijer Architecture and
Urbanism v Amsterdamu), tak V tuzemsku (Fránek Architects)'

2' Přístup k Vypracování dip|omové práce

Dip|omantka Danie|a Hradi|ová je studentkou, kterou jsem ved| jiŽ v prvnim ročníku baka|ářského studia, kde navň|a
bytouý dům jasné dispozice a čisté hmoty' Jsem rád, Že vprůběhu studia svůj názor na architekturu nezměni|a a
v dip|omové práci Vtom pokračovala' Dip|omantka při zpracování tématu dip|omové práce postupovala logicky a
samostatně. K|ad|a důraz na ana|ýzy místa stavby, které ji nás|edně deÍinova|i výs|ední hmotově - prostorové řešení'
Rozhod|a se jit cestou uzavřenosti a tak ce|ý návň vytváří částečné uzavřený a|e na druhé straně uceIený areá|. Upřímně
pracuje s přeh|ednou dispozici i pouŽiým materiá|em' materiá|em u kterého prezentuje zajimavou myš|enku. Posun

pil |'Jlj iJ ÁĚli

Hodnocení vedoucího dip|omové práce

Nová synagoga Tep|ice

Danie|a HRADILoVÁ
Ing. arch.Juraj Dulenčín, Ph.D.

Hodnocení práce studenta:
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'1 . Tvůrčí přínos, kva|ita konceptu x D ! n
2. Uroveň zoracování řešeného tématu x ! ! !

3. Přístup autora ke zpracování práce x ! ! n
4' VvuŽití odborné |iteratury a práce s ní x ! ! !

5. Formá|nl grafická a iazyková úprava práce x ! n !

6. SpIněnípožadavků zadání práce x ! tr D



dip|omantky je vidět v grafckém prcvedeni dip|omove prfue a také v provďení mode|u na proíesioná|ní úrovni. Půdorysy
jsou přeh|edné' řez fasárdou a architektonický detai| je vzomě zpracován. PÉce sým obsahem i rozsahem sp|ňuje
poŽadavky zadání. PÍoto navňuji hodnotit dip|omovou práci k|asifikačním stupněm A / 1.
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