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1. Průběh předchozího studia:

Dip|omantka Michaela Vlachová se v průběhu baka|ářského studia na Ústavu architektury jeví jako
výbomý student hlavně v ate|iérech architektonické tvorby. Její pracovní nasazení je evidentní právě
v ateliérové tvorbě, která na sebe upozorňova|a' Kvalifikace ateliérové práce v průběhu celého studia na
Ústavu architektury neni hodnocená horší známkou neŽ je B. V průběhu studia se dokáza|a pohotově
zorientovat a přesvědčivě reagovat na daný úko|. Během studia se zapoji|a do programu Erasmus a tak
vroce 2011 _ 2012 studova|a na Univezitě vLjubjani, fakulteta za architekturo, ateliérprofesora Jurije
Kobeho a profesora Paola O. Robinsona,
Své zkušenosti ze studia vyuŽila v rámci praxe V ateliérech: Dobrý dům s.r.o., projekčni kancelář
Projektisj'r.o..Dá|e spo|upracova|a se Stanislavem Kučerou na projektech ze|ená úsporám, nebo s
Markem Stěpánem na projektu Freedomky.

2' Přístup k vypracování diplomové práce

Studentka při zpracování tématu dip|omové práce postupova| logicky a samostatně' K|ad|a důraz na
ana|ýzy mista stavby hned v začátku. Silnou inspirací se sta|a zeleň. Nejde jenom o abstraktni přepsáni
struktury kmene stromu do fasády, a|e i samotné zač|eněníze|eně. stromu do návrhu. Vertiká|ní výraz
objektu je č|eněn výraznou e|iminaci hmoty, do které je zmíněná ze|eň vč|eněná. Po grafické stránce je
dip|omová práce na vysoké úrovni. Půdorysy jsou přeh|edné, řez fasádou a architektonický detai| je
vzorně zpracován. Mode| je na trochu slabši úrovni, moŽná nedostatek času. Práce svým obsahem i
rozsahem sp|ňuje poŽadavky zadánl. Proto navrhuji hodnotit diplomovou práci k|asifikačním stupněm A
t1.
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