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Průběh předchozího studia 

Bc. Jan Blažek studoval na Ústavu architektury FAST VUT od 1. ročníku bakalářského 
studia. Z hlediska dosahovaného průměru klasifikace se postupně zlepšoval, v oblasti 
ateliérové tvorby dosahoval dobrých výsledků, a to v rozmezí A – B. Celkový průměr za 
bakalářské studium měl 1,8. S bakalářskou prací byl vybrán vedoucím práce k reprezentaci 
v soutěži Young Architect Award. 

V navazujícím magisterském studijním programu byla jeho ateliérová tvorba hodnocena 
známkami A a B, v klasifikaci ostatních předmětů se zlepšoval oproti bakalářskému studiu. 
Celkový průměr NMSP je 1,319. 

Kromě plnění školních povinností se zapojil do projekční činnosti, podílel na projektech 
v Kroměříži a okolí ve spolupráci se stavební firmou Stav consult s.r.o. a GAZO s.r.o., 
samostatně pracoval na privátních zadáních architektonických studií. Nad rámec studia 
spolupracoval v Brně se společností PD Atelier a působil na stáži v architektonickém atelieru 
KO&SA.   

 
 

Přístup k vypracování diplomní práce 

Diplomant se snažil urbanistickým řešením ukázat, jakým způsobem lze přistupovat 
k intenzivní formě obytné zástavby, doplněné administrativou a výrobou v hygienicky 
nepříznivém pásu podél dálnice a dokonce v části území s ponecháním ploch pro pěstební 
procesy užitkových plodin. Snažil se navrhnout takovou zástavbu, která by plnila požadavky 
na charakter městské čtvrti a současně podpořila příměstský charakter, daný stávající 
rodinnou zástavbou. Zapojení stávajících zemědělských ploch pro pěstování zemědělských 



plodin s možností přímého prodeje okolním obyvatelům (Direct Trade) je zajímavou 
myšlenkou, ale obtížně realizovatelnou. 

Urbanistický koncept obytné zástavby je založen na tvorbě polouzavřených bloků, 
v některých segmentech diplomat navrhuje kombinaci bydlení v bytových a rodinných 
domech. Návrhové řešení působí příznivě z hlediska prostorové i funkční struktury, detail 
zvoleného území je dostatečně rozpracovaný. 

Diplomant v průběhu zpracování práce přicházel se zajímavými myšlenkami, které do 
urbanistického konceptu vložil a dle mého soudu navrhl fungující urbanistický celek. 
Grafická prezentace je velmi kvalitní. 

Diplomní práci doporučuji k obhajobě 
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