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Teoretická příprava, praktické zkušenosti: 
Kompaktní bydlení a bydleni vůbec je nejen architektonickou, ale i sociologickou kategorií a přináší 
spoustu otázek, na které je třeba odpovědět Ing. arch. Jan Májek se velmi důkladně a svědomitě 
připravoval studiem široké škály materiálů dotýkajících se jeho tématu. Prakticky pak prověřoval 
získané teoretické poznatky se studenty v rámci ateliérové tvorby na konkrétních zadáních, které pro 
studenty chystal. 
 
Zvolená metoda zpracování: 
Jako metodu vhodnou pro získání zmíněných odpovědí na kladené otázky, zvolil doktorand především 
sběr informací a materiálů, jejich analýzu a vyhodnocení metodou syntézy  a metodou SWOT. 
 
Splnění stanovených cílů: 
Vytčených cílů, především pak úkolu stanovit soubor základních poznatků typických pro kategorii 
kompaktního bydlení bylo beze sporu plně dosaženo. 
 
Publikování dílčích výsledků disertační práce: 
Dílčí poznatky přednesl autor na konferenci doktorandů v roce 2007- Kompaktní formy bydlení- 
pojednání o kladech a záporech, příležitostech a hrozbách této typologie a v roce 2009 – Kompaktní 
formy bydlení- pojednání o hustotě osídlení v kontextu ostatní bytové zástavby. Prezentace byly 
publikovány ve sbornících z těchto konferencí vydaných ve stejném roce Fakultou architektury VUT 
v Brně. 
Při této příležitosti se chci zmínit o tom, že práce má z mého pohledu vysokou společenskou hodnotu, A 
proto bych ji ráda doporučila k širší publikaci   
 
 
Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě. 
 



 
 
Otázky k obhajobě a připomínky k dizertační práci: 
Do kategorie kompaktního bydlení bezesporu patří terasové domy ve svahu. Tyto se velmi často řadí do 
více než dvou nebo tří podlaží nad sebou A tak se ptám, jaké způsoby komunikace se mohou použít 
pro zachování komfortního, případně i bezbariérového, přístupu do jednotlivých bytů? 
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