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1. Prúběh předchozího studia:

Dip|omantka He|ena Flodrová se V pn]běhu baka|ářského studijniho programu Architektura pozemnÍch
staveb na Faku|tě slavební VUT vBmě jeví iako průměmý student' Ate|iérová tvoÍba v púběhu
baka|ářského sfudia je a|e hďnocená průměmou známkou B. V prúběhu baka|ářského studia He|ena
studova|a na univeŽitě V Mi|áně (Po|itecnico di Milano). své teoretické zna|osti ap|ikova|a v
architektonickém ate|iéru Fandament'architects nebo v rámci sláŽe v Amsterdamu - ate|iér ouvezaaijer
architecten en stedebouw. V rámci soutěŽe shvba Jihomoravského kraie 2008 ziska|a čestné !znán|
za sludentský pÍojekt Vi||a Nauti|us. V Íoce 2011 v Íámci causa workshop ziska|a 1' místo za vytvoření
konceptu archilektonické výstavy v nové budově ČVUT Faku|ty architeklury'

2. Přistup k vypracováni dip|omové práce

studentka He|ena F|odrová pň zpracován| tématu dip|omové práce postupova|a samostatně' Jej|
koncepl dip|omové práce je za|ožen na skupině so|itémlch objektů, klere jsou jak hmotově' tak i
mat€riá|ově Výrazně od|išné' Tento pÍincip si ověřila již v předdip|omovém projektu' studentku chci
pochvá|it za aklivilu pň ziskáVání informacÍ VÉmci ana|Íické části' obzv|ášť osobni návštěvu
s majite|em koŠer restaurace v Praze. BohuŽe| ziskané informace v některých případech by|i na Škodu
veci' respektive návÍhu' studentka často řeši|a zbýečné situace' které ji ubira|i čas a si|u' Doporučuii ji
Vice přemýš|et a naučit se rozeznávat důležitost informaci a h|avně nejdřiv mys|et a pak m|uvit -
nezkoušet' zda odpověď projde' Po gÍaflcké stránce' aŽ na pár pňpominek, je dip|omová pÍác€ na
dobré úrovni. zpÍamváni mode|U budu charakterizoval s|ovem Íozpačité. svou architektonickou studii
dokáza|a studentka dop|nit také detai|em. RozlrŽitost studentky, kterou u ní vnimám' se nakonec
projevi|a iv dip|omové praci' celko'/ý dojem neni pň?svědčivý. Práce svým obsahem irozsahem a|e
splňuje požadavky zadáni. Proto navrhuii hodnotit dip|omovou pÉci klasifikačním stupněm c / 2.
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