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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Nová synagoga Opava 

Autor práce: Bc. Monika Bartošová  

Vedoucí práce: Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. 

Popis práce: 

Tématem zadání diplomové práce je návrh Nové synagógy v Opavě. Prioritou 

architektonické studie je návrh nové synagógy. Dále také studie počítá s prostory, 

které bude využívat židovská náboženská obec, košér restaurace, nebo také malé 

muzeum. Všechny tyto funkce jsou předmětem řešení na relativně malé zastavěné 

ploše, 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 Monika Bartošová se v průběhu magisterského studia na Ústavu architektury jeví jako vynikající student. 
(tedy až na ten anglický jazyk). Nicméně celkový studijní průměr magisterského studia je 1,15. Své teoretické znalosti 
Monika ověřovala v architektonickém ateliéru Semela ateliers s. r. o, kde také spolupracovala na různých soutěžích 
zadaných reálným investorem. A to úspěšně. 

2. Přístup k vypracování diplomové práce  

Diplomantka Monika Bartošová je studentkou, kterou si pamatuji již od 1. ročníku a to proto, že se zapsala do mé paměti 
svoji pracovitosti a odlišným pohledem na architekturu. Živě si pamatuji, když poprvé přišla konzultovat koncept své 
synagogy a čekala, jak zareaguji. Díky tomu, že jsem ji znal, mě to nepřekvapilo a její nápad jsme pak rozvíjeli dál. Sloupy 
jsme postupně změnili na světelné objekty a mohli bychom jít ještě dál, změnit je ve vodný sloup tak, jak navrhuje oponent. 
Práce na tomto projektu byla s Monikou příjemná, na diplomové práce pracovala systematicky a postupovala logicky 
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s důrazem na analytickou část. Kladla důraz na analýzy místa stavby hned v počátku. Její charakteristickými vlastnostmi 
jsou: otevřenost, upřímnost a pracovitost. I proto se její návrh diplomové práce otevírá veřejnosti. Upřímně pracuje s 
přehlednou dispozicí i použitým materiálem. Pracovitost je vidět nejenom v technickém provedení diplomové práce, ale 
také v grafice a v provedení modelu na profesionální úrovni. Půdorysy jsou přehledné, řez fasádou je vzorně zpracován. 
Práce svým obsahem i rozsahem splňuje požadavky zadání. 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:  6. června 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


