
Ing. arch. Marek_Jedlinský
ARCHITEKTURA GRAFIKA FOTOGRAFIE

PRAXE

VZDĚLÁNÍ

KURZY

SOFTWARE

JAZYKY

marek-jedlinsky.cz

KONTAKT

💼

🎓

📰

💻



✉
📱



⌂

Qarta Architektura, s.r.o., Praha
Architekt - samostatná práce pod dohledem hlavních architektů 
na  projektech ve  fázi analýzy zakázky, studie, dokumentace pro 
územní řízení a stavební povolení; práce v týmu na projektech ve fázi 
prováděcí dokumentace

Specialista - analýza zakázek z hlediska územního plánu, legislativy 
a případných dříve vydaných rozhodnutí/povolení; správce AutoCAD 
šablony, optimalizace postupů tvorby projektu a provázanosti 
softwaru; rozvoj IT a prezentačních technologií, implementace 
virtuální reality, 3D tisku

2014 - 2019

WHAT_architecture, London
Assistant Architect (pracovní stáž) - samostatná práce pod vedením 
hlavního architekta a práce v týmu na  projektech ve  fázi studie 
a dokumentace pro územní řízení

4Q 2013

National University of Singapore, Department of Architecture
semestrální studium v zahraničí2012

Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové
všeobecné gymnázium2002 - 2007

The Peddie School, New Jersey, USA
roční studium v zahraničí2004 - 2005

Okulet, spol. s r.o., Praha
Junior Architekt - práce na projektech ve fázi studie, dokumentace 
pro územní řízení a stavební povolení, prováděcí dokumentace

2012 - 2013

Fakulta architektury ČVUT, Praha
magisterský stupeň (Ing. arch.)2010 - 2013
bakalářský stupeň (Bc.)2007 - 2010

Základní školení Revit - cadconsulting, spol. s r.o.
vzhledem ke změně situace v Qarta architektura dále nerozvíjeno08/2017

Česká rada pro šetrné budovy
absolvování vzdělávací Akademie05/2013

+420 607 521 070
marek.jedlinsky@gmail.com@
www.linkedin.com/in/marekjedlinsky
Stupkova 1440/9
170 00 Praha 7 - Holešovice

1986 PRG

Adobe Creative Suite

virtuální realita 
Vive + Enscape

němčina - základní 
pasivní znalost

angličtina - certifikát CAE, 
velmi dobrá aktivní znalost

AutoCAD SketchUp Rhino Revit

grafický 
tablet

3D tisk 
Prusa

DeEn

🌎

fotografování, cestování, skauting, sport 
(lyže, snowboard, potápění, horolezectví), 
gadgets, nové technologie
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řidičský 
průkaz

vůdce malého 
plavidla

živnostenský 
list

B
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multitasking

analytický přístup

organizovanost
otevřenost

iniciativita

pracovitost

pečlivost

systematičnost
spolehlivost

logické myšlení

efektivita

smysl pro detail

komplexní přístup

samostatnost

http://www.marek-jedlinsky.cz/

