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1.  Teoretická příprava, praktické zkušenosti 

Doktorand Ing. arch. Jan Kristek se během studia zapojil zejména do přípravy a výuky předmětů Urbanismus 

– stavba měst a Tvorba urbánního a krajinného prostředí v bakalářském stupni studia na FA VUT. 

V předmětech vedl cvičení. Ing.arch. Jan Kristek se rovněž významně podílel na výuce předmětu Moderní 

vývoj a teorie urbanismu v magisterském stupni studia. Tento předmětu koncipoval spolu s garantem 

doc.Ing.arch. Karlem Havlišem.  

Ing. Arch. Jan Kristek byl řešitelem či spoluřešitelem následujících projektů: 

Letní škola s mezinárodní účastí – Space Hacking, akad. rok 2013/2014 (v rámci projektu OPVK, Studio 

digitálního sochařství a nových médií, reg. č. : CZ.1.07/2.2.00/28.0278, uspořádání, zahájení: 4. 8. 2014, 

ukončení: 9. 8. 2014)  

Mezifakultní specifický výzkum, akad. rok 2012/2013 a 2013/2014 (...Aby měli lidé k sobě blíž. Umění a 

architektura jako nástroje budování socialistické kultury, reg. č. FA/FAVU-S-14-2340, zahájení: 1. 1. 2014, 

ukončení: 31. 12. 2014;) 

Program Aktion - Nové digitální techniky v architektonickém navrhování, akad. rok 2012/2013 (č. 66p19, 

zahájení: 13. 4. 2013, ukončení: 19. 4. 2013);  

Juniorský specifický výzkum, Druhé město, akad. rok 2011/2012 a 2012/2013 (reg. č. FA-J-12-1, zahájení: 1. 

1. 2012, ukončení: 31. 12. 2012),  

 

Mezi další činnosti lze zahrnout uspořádání dvou ročníků mezinárodního cyklu přednášek Contesting Space, 

a výstavu On Digital Fabrication v Galerii Mini na FA VUT v Brně. 
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2.  Zvolená metoda zpracování  

Při zpracování disertační práce vycházel doktorand zejména z rozsáhlých teoretických materiálů, které 

dlouhodobě studuje. Kategorizací a následnou komparativní metodou, zobecněním poznatků v souladu 

se studovanými teoretickými podklady dospěl k formulaci základních teoretických východisek současných 

myšlenkových proudů v urbanismu. Zvolené metody zpracování vzhledem k dosaženým výsledkům lze 

považovat za správné. 

3.  Splnění stanovených cílů  

Doktorand splnil elementární cíl disertační práce, kterým byla formulace teoretických východisek současných 

myšlenkových proudů v urbanismu. Zobecněné poznatky a závěry lze považovat za inovativní a cenné. 

Poznatky jsou z hlediska současné teorie urbanismu aktuální, systematické, zohledňují soudobé urbanistické 

tendence a mají přímou vazbu na teoretické profesní zázemí.  

Vzhledem k potenciálu tématu je možné konstatovat, že myšlenky práce lze dále rozpracovávat. 

4.  Publikování dílčích výsledků DP 

Nejdůležitější publikace: 

 BŘEZOVSKÁ, Markéta - KRISTEK, Jan. Boj o prostor / Architektura jako společenská praxe. 
aArchitektura. Zlín: Nakladatelství ARCHA, 2013. 138 s. ISBN: 978-80-87545-14- 0. 

 BŘEZOVSKÁ, Markéta - KRISTEK, Jan. City, Sea, Chicken, House / Theoretical Framework and 
Content of Seminar on Modern Development and Theories of Urbanism. In AESOP 26th Annual 
Congress - Proceedings. Ankara: AESOP 26th Annual Congress, 2012. p. 5548-5561. ISBN: 978-
975-429-306- 7. 

 KRISTEK, Jan. The New York High Line as an economic dynamo. TICCIH Bulletin, 2012, roč. 2012, 
č. 55, s. 4-5. ISSN: 1605- 6647. 

 

Celkové hodnocení disertační práce: 

Disertační práci doporučuji k posouzení a obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě a připomínky: 

Slovní hodnocení práce: 

Disertační práce obsahuje řadu poznatků, ke kterým doktorand Ing. arch. Jan Kristek dospěl důkladným 

studiem existujících příkladů i teoretických podkladů.  Za potenciálně hodnotný pokládám závěr práce, ve 

kterém jsou v základních rysech formulována základní teoretická východiska současných myšlenkových 

proudů v urbanismu. Rovněž z formálního hlediska je práce dobře zpracována, je formálně úplná, 

přehledná a standardně strukturovaná.  

 

Otázky a náměty k obhajobě: 

Adresně popište možnosti uplatnění výsledků disertační práce. Jak byste na výsledky disertační práce 

navázala ve své další teoretické (pedagogické) činnosti? 

 

V Brně dne 8.září 2014     Podpis: doc.Ing.arch.Maxmilian Wittmann, Ph.D. 

 


