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Návrh  řeší  synagogu  s  příslušenstvím  jako  dvě  do  sebe  vložené  v  podstatě  nízké
pavilonové hmoty,  které jsou doplněny vodním prvkem v půdorysné stopě původní
odstraněné stavby. Do vodního prvku je zakomponován výtvarný obrys v místě původní
kopule objektu.  Celkový návrh počítá  s  maximálním zachováním vzrostlé  zeleně na
parcele  a  s  odsunutím  nově  navrhovaných  hmot  objektů  mimo  původní  půdorys
stavby.

Hodnocení práce:
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1. Územní vazby a urbanismus X☐ ☐ ☐ ☐

2. Architektonický koncept X☐ ☐ ☐ ☐

3. Funkční a dispoziční řešení X☐ ☐ ☐ ☐

4. Konstrukční a materiálové řešení X☐ ☐ ☐ ☐

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ X☐ ☐ ☐

6. Splnění požadavků zadání práce X☐ ☐ ☐ ☐

Komentář k bodům 1. až 6.:

1. Z urbanistického hlediska je umístění objektů na parcele vhodné. Bezkolizně jsou
navrženy nástupy a příjezdy. Je maximálně respektován stávající stav lokality.

2. Architektonický koncept sleduje zvolený funkční program. Řešení je zdařilé, jak
po stránce provozní, tak po stránce oddělení funkcí a hmot. Je však otázkou, zda
navržené  použití  materiálů  v  exterieru  navodí  dostatečný  pocit  vyjímečnosti
sakrální stavby.

3. Funkčí  provozy  jsou  logicky  členěny,  dispoziční  řešení  vytváří  samostatně
fungující  provozní  celky  s  respektováním  požadavků  na  odlišné  funkce.  Jsou
vhodně voleny vstupy a vjezdy, včetně parkování jak na povrchu, tak v suterénu
budovy.
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4. ŽB skelet se ztužujícími stěnami a ŽB stropními deskami je vhodné konstrukční
řešení. Navrhované finální materiály pro interier – s odkazem na biblické motivy
-  onyx,  izraelský  vápenec,  cypřišová  dýha  a  zlacení,  vytvářejí  předpoklad  pro
dostatečně reprezentativní působení interieru. Otázkou zůstává použití finálních
exterierových materiálů větší obvodové stavby s odkazem na funkcionalistickou
estetiku navrhovaných opticky účinných kovových prvků.

5. Formální,  grafická  i  jazyková  úroveň  předložené  práce  jasně  a  dostatečně
přehledně dokumentuje autorův záměr. Předložený model je mírně schematický.

6. Požadavky zadání byly splněny na úroveň hodnocení A.

Připomínky a dotazy k práci:

Otázka  :  Je  nejvhodnější  volba  materiálů  na  fasádách  objektu  ve  funkcionalistické
estetice?
Nebude mít takto upravená sakrální stavba víc charakter výstavního pavilonu?

Závěr:

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: A 92

Datum: 4. June 2019 Podpis oponenta práce…………………………………
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