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I.  Aktuálnost tématu 

 

Téma je aktuální. Současná bytová výstavba postrádá nové impulsy, zejména v urbanistických 

souvislostech, které by ji obohatily. 

Hlediska ekologická a ekonomická jsou při tom zásadního významu.  Sevřený bytový 

komplex se kterým v padesátých letech přišel švýcarský atelier  5, který je vzorem pro většinu 

dalších realizací, je  klasickou ukázkou možného řešení velkoměstské krize bydlení. Navázat 

na  tento model, ukázat na jeho přednosti a možnosti i v našich podmínkách je úkol zcela 

nesporně aktuální. 

Města se  vlivem rozvolněné zástavby a malým možnostem její regulace živelně  rozšiřují, 

což vyvolává enormní požadavky na dopravní obsluhu a technickou infrastrukturu. Každý 

pokus o  záměrné zahuštění okrajů městské zástavby a výstavbu zaměřenou na úsporu  území, 

je třeba přivítat a považovat za pozitivní záměr. 

 

 

2.  Zvolená metoda zpracování 

 

Autor práce shromáždil řadu zajímavých příkladů kompaktních obytných souborů, které 

pečlivě dokumentuje. Pokusil se dále v originálních  rozborech najít jejich společné  a typické 

vlastnosti 

Autor si je vědom terminologického problému, připouští, že kompaktní formy zastavění nelze 

přesně definovat.Širší okruh  příkladů, které uvádí, a které neodpovídají přesně tematu práce 

není na závadu. Rozsáhlý materiál  a pokus o jeho hodnocení je významným kladem práce. 

Domnívám se, že zvolená metoda zpracování je správná a plní svůj účel. 

 

3. Splnění stanovených cílů 

 

Autor v kap. 4 jasně definuje cíle své práce. V rozsáhlé dokumentaci je systematicky naplňuje 

Kompaktní formy bytových souborů zatím u nás nenašly  podporu a zájem o realizace. Nabízí 

se otázka příčin. Mimo nedostatek informací je bezpochyby hlavním  důvodem  a překážkou 

vžitá představa o  klasickém rodinném bydlení. Tedy v oblasti sociálních a psychologických  

vztahů. Rozbor  této otázky by ovšem byl nad rámec předložené práce, je ovšem pro 

pochopení celého problemu bezpochyby zásadní. 

Práci by dále přiblížilo k praktické použitelnosti, kdyby mohla nabídnout i konkretnní 

ekonomické srovnání kompaktního zastavění s tradiční formou výstavby. Bez realizace je 

ovšem  ekonomický rozbor, který  by přesvědčivě prokázal výhody soustředěné zástavby 

těžko proveditelný.  

Práce  má charakter přesvědčivě doloženého  informačního materiálu. V tomto smyslu je její 

cíl splněn. 

 

4. Původní výsledky řešení  vědeckého problému 

 



Práce nabízí rozsáhlý materiál konkrétních příkladů ilustrujících téma.Jejich rozbory  a 

vyhodnocení jsou originálním  přínosem autora práce. Jasně formulovaná doporučení  pro 

další pokusy jsou cenným a hodnotným podkladem  pro investory a architekty, kteří by se 

tímto tematem chtěli zabývat. 

 

5 Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 

 

Práce může ovlivnit praxi urbanistického plánování. a investiční činnosti v oblasti bytové 

výstavby. Může vyvolat zájem o  realizace  moderních a originálních forem zástavby. 

Urbanistická teorie podobné inspirativní  příklady naléhavě potřebuje. 

 

6. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

 

Práce Jana  Májka je  připravena pečlivě , přehledné , po formální stránce velmi dobře. Je 

psána kultivovaným jazykem 

 

7. Zhodnocení, zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v 47 odst. 4 zákona 

č.111/1998 Sb. 

 

Práce splňuje podmínky pro disertační práce. 

 

8. Jednoznačné stanovisko, zda práci doporučujete k obhajobě. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

Ing.arch Viktor Rudiš 

11.06.12 

 

 


