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1. Průběh předchozího studia:

Výs|edky studia Adama Junga v baka|ábkém studijnim pogramu Architektura pozemních staveb na
Faku|tě stavební VUT v Bmě lze hodnotit jako výbomé' CtiŽádost a zájem o studium architektury se projevi|y
hned v začátku studia a své zna|osti ze střední průmys|ové ško|y stavebni tak postupně zÚročova|. Svědči o tom
nejenom jeho Úspěch V architektonické soutěŽi Nizkoenergetický prefabrikovaný dúm pro moderni rodinu' kde se
umísti| na 1' místě, a|e také praxe V renomovaných ate|iérech jako' Kuba&Pilař, ate|iér Tomáše Pejpka, nebo
ate|iér szymona Rozwa|ka. V pruběhu baka|áfukého studia se zapojova| do ruzných architektonických WorkshopŮ
a také abso|vova| devíti měsíční pramvni stáž V Kodani - ateliér ADEPT. V průběhu magisterského studia dosáh|
výbomých výs|edku jak v teoretic|ých předmětech, tak i v ate|iérové fuorbě. Všechny pňedměty magisterského
stuoně má hodnocené známkou A.

2. Přístup k vypracování dip|omové práce

Dip|omová práce Adama Junga jde netradiční, v utčitém smys|u náročně'iši cestou. Myš|enka propojení
umění s oko|im, respektive s vnimate|em různou formou je d|e mého názoru zajímaým experimentem. svŮj
experiment diplomant zkouma| na mnohých hmotových mode|ech, Keé částďně prezentuje v práci. Ce|koý
výraz navrhované stavby nakonec odpovidá celému procesu navrhováni. Zpúsob přemýš|ení a ce|ý postup práce
od konceptu, přes mode|y až po ýkresovou dokumentaci je u dip|omanta systematický a chvá|y hodný. K/adně
hodnotim studenta v qraÍické prezentei elaborátu a Dlakátu. ktery nese infoÍmffi,e k detailninu pochoDení celého
proieffiu' VýslednÝ elaborát i mode| isou na velmi dobré úrovni. Práce svýn obsahen i rozsahern rozhodně
splňuie požadavkv zadání' Proto navthuii hodnoft diplomovou práci klasifikanÍm stupněm A / 1.
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