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,|, Průběh předchozího studia:
Výs|edky studia |vany Jedzejkové v magisterském studijním programu Architektura a rozvoj side| na
Faku|tě stavební VUT v Brně - ateliérová tvorba, byly hodnoceny známkou B' V rámci studia
abso|vovala V roce 2014 Íří měsíční pracovní stáŽ a nás|edně 7 měsíců i zaměstnanecký poměr ve
Fraher Architects, Ltd., Londýn, UK , s ní udrŽuje extemi spo|upráci i v současnosti' V roce 2012ziska|a
1. místo v soutěŽi o cenu E. Wiesnera za Hudební k|ub Brno' Mimo tyto aktivity spojené s architekturou
se angaŽuje v graÍickém designu. Pracuje jako grafik pro FAST VUT, je autorkou mj. návrhu a|manachu
ARC 10+, kter'ý bylvydán k desátému výročítrváníoboru Architektura při FAST VUT Brno.

2, Přístup k vypracování dip|omové práce

Při vypracováni dip|omové práce prábova|a |vana Jedzejková s průměrným nasazením. Průběh
práce i výs|edný e|aborát dokládá, Že dip|omantka je jiŽ vyzrá|ou architektonickou osobnosti se
schopností samostatně navrhovat a konstrukčně řešit architekturu. Dip|omní práce má jasný
urbanistický i architektonický koncept s dobře zv|ádnutým p|ošným i prostorovým uspořádáním'
Dispoziční řešení jsou přeh|edná, |ogicky na sebe navazujici. Stavba je navrŽena s vnitřní pasáŽi,
funkce s poŽadavkem k|idnějšího prostředijsou umístěny do vnitrob|oku. Kapacitní parkováníje řešeno
částečně automatickým zakladačem (z u|' H|inky), částečně volným stánim na terénu u obsluŽné
komunikace u zadni části traktu. Smys|up|ně je vyuŽito i rozsáh|é původní i nově navrŽené podzemní
sklepeni. Projekt obsahuje výpočtovou část energetického a ekonomického konceptu. Chybí mu však
podrobnější uizua|izační část řešených exteriérů i interiérů, nezv|ádnutou zřejmě pro časovou tíseň
v závěru práce. I tak má architektonická studie dobrou grafickou úroveň a svědčí o tom, Že absolventka
dokáŽe ve výkonu profese vyuŽívat p|ně výpočetní techniku.

Práce svym obsahem i rozsahem sp|ňuje poŽadavky zadáni' Navrhuji hodnotit dip|omovou práci
k|asifikačním stupněm B.
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