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1. Územní vazby A 95

' v návrhu se jedná o jasný koncept řešení s respektováním historických
bodů a směrů v kontextu širšího Území, ktený je transponován do
historického symbo|u šesticípé hvězdy. Tento koncept se sta|
půdorysnou osnovou nově navrŽené skupiny hmot.

. návrh respektuje provozní situaci v území.

. ce|kové dispoziční a prostorové řešení odpovídá kontextu oko|ní
zástavby.

2. Architektonický koncept A 94

. původní vo|ná p|ocha náměstí v rozsahu domovního b|oku je vyp|něna
navrhovanými objekty pouze z části - od u|ice Lafayettovy' Terezská
brána je ponechána jako so|iterní prvek, na kteý navazuje parková
úprava'

' nově navrhované objekty s|edují půdorysně fragmentárně osnovu
šesticípé hvězdy.

. objemové řešení jednot|ivých ěástÍ komp|exu s|eduje rozsah avýznam
vnitřních orovozů.

. Vstupy do nově navrhovaných objektů jsou vedeny vhodně a vývářejí
předpok|ad pro bezko|izn í, ěástečně diferencovaný prov oz,

. odIišná fasádní úprava jednot|ivých objektů umoŽňuje okamŽitou
orientaci ve vztahu k vnitřnímu provozu.

. parková úprava, navazujícína Terezskou bránu působí poněkud
formá|ně - pěší osa parku nerespektuje osu Terezské brány'



3. Funkční a dopravní řešení A 95

. funkění a dispoziční řešení je navrŽeno velmi přeh|edně, |ogicky a
provozně bezko|izně.

. jednot|ivé provozy jsou |ogicky oddě|eny, kdy se provozní oddě|ení
promítá i do ce|kového architektonického konceptu a hmotového řešení.

. kapacita parkování je řešena pomocí systému automatického
zak|adače. V tomto případě je otázkou funkčnost technického zařízení a
rych|ost obs|uhy parkování.

' příznivým prvkem řešeníje vznik náměstíčka při třídě Svobody, s
centrá|ním sochařským prvkem'

4. Architektonický detai| - veřejný prostor A 95

' koncept návrhu je v sou|adu s ce|kovým funkčním č|eněním p|och v
obvodovém pásu ko|em historického městského jádra.

' v místech návrhu nové synagogy navíc původně objekt s touto funkcí
stáva|.

. architektonické řešení vhodně zoh|edňuje i prvky historických a
náboŽenských aspektů - re|ikt původních zák|adů pod zrcad|em vodní
h|adiny, rostoucí strom v místech původního svatostánku.

. na veřejných prostranstvích je vhodně pouŽit přírodní materiá| v
různých rozměrech arŮzné sk|adbě pochůzí p|ochy. Toto řešení
vhodně podporuje navrŽené provozní dě|ení.

. návrh pracuje s ve|mi zajímavým efektem interierového nepřímého
osvět|ení sakrá|ního prostoru

. do ce|kového řešeníje vhodně zakomponováno umístění terasy a
vnitřního atria v části objektu pro provoz obce

. detaiI nepřímého nasvětlení sakrá|ního prostoru a detai|y mobiIiářového
vybavení, včetně názoru na řešení|ame|ového podhledu svatyně, jsou
řešeny ve|mi ku|tivovaně s výrazným citem pro výtvarné řešení



5. Výsledná prezentace práce A96

. před|oŽená dip|omní práce je zpracována ve|mi ku|tivovaně a graficky
velmi přeh|edně na čisté grafické úrovni

' průzkumová i návrhová část e|aborátu jasně a srozumite|ně prezentují
zámér autorky

. výkresy jsou přeh|edné, s vysvět|ujícími komentáři a popisy

. půdorysy, řezy a poh|edy dostatečně dokumentují prostorové řešení
sk|adby jednot|ivých částí areá|u

. vizua|izace interierů a exterierů dávají představu o ce|kovém
architektonickém působení návrhu

Ce|kové hodnocení dipIomové práce:

Před|oŽenou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji
hodnocení

495

otázky k obhajobě a připomínky diptomové práci:

Slovní hodnocení práce:

Práce je zpracována pečlivě, návrh je funkční s dobým provozním a
dispozičním řešením. Záměr je prezentován přesvědčivě, v potřebném
rozsahu a na dobré grafické úrovni.

otázky a náměty k obhajobě:

B|íŽe objasněte Váš záměr předsazeného fasádového p|áště na objektu
Židovské obce.
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