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Studentka Michae|a Gracová se v průběhu baka|ářského studia na Ústavu architektury jeví
jako nadprůměrný student. Teoretické zna|osti z předmětů ap|ikova|a do ate|iérové tvorby a V ce|ém
baka|ářském stupni její ate|iérová tvorba je hodnocená známkou A' Hned svým pMí'm projektem
zauja|a porotu v soutěži cAW a V roce 2014 získa|a první cenu. odbornou praxi VykonáVa|a V
architektonickém ateIiéru Jana Zezů|kv - AteIier X'

Projektová dokumentace řeší novostavbu Po|yfunkčního domu situovaného v Brně Líšni.
stavba je řešena jako montovaný že|ezobetonový ske|et s navrženými pi|oty, které respektova|y
zák|adové poměry. Dispoziční řešení stavby vycháze|o z architektonické studie, a|e ce|ý konstrukční
systém by| v průběhu prací upraven a tím doš|o k nárůstu objemu práce. s touto situacíse studentka
vyrovnala ve|mi dobře, aktivně si zajisti|a potřebné podk|ady a velkou část práce věnova|a návrhu
změn V konstrukčním systému a,jeho návaznosti na ostatní konstrukce. Stavba působí zajímauým a
v'l'razným dojmem, je umístěna ve svahu a k jižní straně je orientována prosk|ená část fasády s okny
do obytných místností.

studentka svou práci konzu|tova|a V předem dohodnutých termínech a pracova|a
systematicky a peč|ivě a na konzultace by|a vždy připravena. V konstrukčním řešení stavby řešiIa řadu
prob|émů, atypických konstrukcí a detai|ů. V průběhu prací vždy nastíni|a možnosti řešení dané
prob|ematiky a po vzájemné konzu|taci rozpracova|a finá|ní Variantu. Dokumentace je zpracována
svědomitě, působí přeh|edným dojmem a odpovídá požadavkům přís|ušných vyh|ášek a norem.
studentka zpracova|a práci na ve|mi dobré úrovni, během zpracování se nevyvarova|a něktených
nepřesností, které by|y způsobeny především ve|kým objemem práce. Svou prací a přístupem
prokázaIa dobré odborné znalosti, schopnost samostatné práce a přehled v dané prob|ematice.
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