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1.  Teoretická příprava, praktické zkušenosti 

 Doktorand  Ing. arch. Jan  Mléčka  je pedagogem Fakulty architektury VUT v Brně a praktikující 

autorizovaný architekt, což mu umožňuje mnohé teoretické závěry a poznatky uplatňovat v pedagogické 

práci, zejména v ateliérové tvorbě se studenty. Je plně zapojen do výukového procesu. Vede cvičení, 

semináře, odborné-specializované ateliéry, diplomové projekty a podílí se na odborných-tematicky 

zaměřených přednáškách. Těžiště odborné činnosti je v oblasti interiérové tvorby a designu. Výsledky jeho 

práce se studenty /zejména školní ateliérová tvorba/ jsou reprezentativní. Účastní se  teoretických seminářů 

a konferencí, architektonických soutěží  jak v rámci ČR, tak zahraničních. Výsledky své práce prezentoval na  

několika výstavách jak autorských, tak školních. 

Ing. arch. Jan Mléčka se cíleně zabývá tématy spjatých s architektonickou tvorbou. Ve své pedagogické, 

tvůrčí a teoretické práci dosahuje velmi dobrých výsledků. 

 

2.  Zvolená metoda zpracování  

 Při zpracování disertační práce doktorand vycházel zejména z velkého množství prostudovaných materiálů 

/teoretických poznatků/, analýz, ale i ze zkušeností z vlastní tvůrčí-realizační činnosti. Komparativní 

metodou, zobecněním poznatků v souladu s teoretickými poznatky /podklady – zdroji informací/ doktorand 

postupně vytvářel představu o formulaci principů představy o „ideálu křesťanského společenství“. Toto téma 

je vloženo do obsahu základního názvu doktorandské práce, kterým je „Symbolika sakrální architektury“. 

Zvolenou metodu zpracování disertační práce, vzhledem k dosaženým výsledkům, lze považovat za 

správnou. 

 

3.  Splnění stanovených cílů  

Doktorand splnil základní /elementární/ požadavky na cíl/e/ disertační práce, kterými byla formulace 

představy o symbolech křesťanské architektury – sakrálního prostoru /objektu/ v souvislosti s tzv. ideálem 

křesťanského společenství. Tato náročná myšlenková konstrukce  vyžaduje důsledné a náročné studium 

teoretických a faktografických materiálů. Takto získané informace doktorand vložil do zcela konkrétních 

představ o ideálním křesťanském prostoru, či objektu. Tyto poznatky uplatnil i ve vlastní tvorbě a  několika 

soutěžích /viz. příloha/. 



  

4.  Publikování dílčích výsledků DP 

Těžiště práce doktoranda je v pedagogické práci, což znamená, že zpracoval mnoho tematicky zaměřených  

přednášek, účastnil se mezinárodních seminářů a symposií /příspěvky do sborníků atd./. Svou tvůrčí činnost 

prezentuje realizacemi a autorskými výstavami-prezentacemi – viz. příloha. 

 

 

Celkové hodnocení disertační práce: 

Disertační práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

Otázky k obhajobě a připomínky: 

 

Slovní hodnocení práce: 

Disertační práce obsahuje mnoho inspirujících pohledů na tématiku, jejíž mimořádná obsahová náročnost 

limituje reálné výstupy, které jsou vždy relativní. Důkladným studiem dostupným materiálů a jejich 

výběrem doktorand dospěl k závěrům, které prezentuje i jako výstupy architektonických studií sakrálních 

objektů.  

Za hodnotný pokládám závěr práce, ve kterém jsou teoretické poznatky formovány do prostorotvorných 

hmotných objektů a objemů s adekvátními determinujícími uměleckými /zejména hmotnými/ artefakty. 

Předložená práce je velmi dobře zpracována, je obsahově hodnotná, formálně úplná a čtenářsky 

atraktivní.  

/Disertační práce má celkem 153 strany, 16 kapitol. Z toho je základní /řešené/ téma obsahem 10 kap.  

a  6 kap. jsou textové a obrazové přílohy/ 

  

 

Otázky a náměty k obhajobě: 

 Konkrétně popište možnosti uplatnění výsledků a poznatků disertační práce. Jakým způsobem budete 

uplatňovat výsledky disertační práce ve výuce a praxi, a jakým způsobem budete dále rozvíjet svou 

pedagogickou činnost a architektonickou praxi. 

 

 

 

V Brně dne 1. září 2013.  
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