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1. Průběh předchozího studia:

Výs|edky studia Michaely Fo|týnové v baka|ářském studijním programu Architektura pozemních staveb
na Fakultě stavební VUT v Bmě |ze hodnotit jako průměmé, ve čtvrtém ročníku nadprůměmé. V závěru
studia se u ni začínají výrazněji profi|ovat studiiní zkušenosti. V roce 2012 se zúčastnila a vyhrá|a 1.
místo v prvním ročníkuce|ostátní designové soutěŽe Admonter Design Contest 2012' pořádané
rakouskou spo|ečností Admonter. Její práce byla kromě mnoha internetových portá|ů zveře.jněna v
ročence WooD arch&design, která má za cí| představit čtenářům nejzajímavější architektonické počiny
a návrhy v ob|asti dřevostaveb' Souběžně se studiem abso|vova|a praxi ve dvou architektonických
ate|iérech' RovněŽ se.jiŽ věnuje vlastní návrhové činnosti. Pod|e jejích návrhů by|y zrea|izovány interiéry
RD v Bmě-Židenicích a býu v Brně na Lesné. Nyní pod záštitou MČ Židenice dokončuje studii na
rekonstrukci části vo|nočasového areá|u m|ádeŽe pod Bí|ou Horou v Brně, d|e Keré má být v dalších
stupnich vo|nočasový areá| zrekonstruován.

2' Přístup k vypracování dip|omové práce

Pň vypracování diplomové práce Michae|a Fo|týnová pracova|a s uspokojiuým nasazením. I přes
přetrvávající d|ouhodobějšÍ zdravotní prob|émy, které ji omezova|y v častejších konzu|tacích, dokáza|a,
Že je jiŽ dostatečně vyzrá|ou architektonickou osobností, řešit zadané úko|y samostatně. Logicky
dokázala uspořádat zák|adni funkce |ázní, ba|nea a saun s ostatnimi nezbýnými doprovodnými ce|ky.
Konstrukční princip je jednoduchý, architektonický koncept je za|oŽen na vyuŽiti trendů současného
architektonického navrhování, co do tvaros|oví i vyuŽití materiá|ů' Práce má ve|mi dobrou grďckou
úroveň, svědčíci o tom, Že abso|ventka dokáŽe ve výkonu profese vyuŽívat p|ně výpoóetní techniku.
Práce svým obsahem i rozsahem splňuje poŽadavky zadáni' Proto navrhuji hodnotit dip|omovou práci
k|asifikačním stupněm B /,l,5.
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