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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Nová synagoga Opava 

Autor práce: Bc. Miriama Hudečková  

Vedoucí práce: doc. 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 Miriama hudečková se v průběhu bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb na 
Fakultě stavební VUT v Brně jeví jako vynikajíci student. Celkový studijní průměr magisterského studia má hodnotu 1,21. 

 2. Přístup k vypracování diplomové práce  

Studentka Miriama Hudečková při zpracování tématu diplomové práce pracovala v celku systematicky. Chyběl mi ale 
silnější entusiazmus. Koncept tvaru synagogy s propojením na odlišné úrovně ve vztahu s okolním terénem měl potenciál. 
Škoda, že ho nevyužila na 100 %.  Celkový výraz návrhu ale nekoresponduje úplně s okolím. Není zvládnutý rozdíl mezi 
sakrálním objektem a administrativou, jenom v natočení hmoty nestačí.  Po grafické stránce je diplomová práce na 
požadované úrovni, neobsahuje zásadní chyby, ale na druhou stranu není úplně přesvědčivá. Například vizualizace 
nemají adekvátní výpovědnou hodnotu, respektive jsou prázdné, neživé. Model neurazí, mohl být trochu preciznější0. 
Půdorysy jsou čitelné, ale obsahují nedostatky, které mohli být dotažené. Chybí mi přesvědčivější architektonická tvůrčí 
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invence. Práce svým obsahem i rozsahem ale splňuje požadavky zadání. Proto navrhuji hodnotit diplomovou práci 
klasifikačním stupněm D / 2,5.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  6. června 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


