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1. Aktuálnosť témy  
Dovolím si použiť citát v tejto dizertačnej práci od Františka X. Halaša – ktorý pripomína nevyhnutnosť 
zaoberať sa témami súčasnými i dávnej histórie: "Ak sa totiž ocitnú naši, najmä mladí súčasníci pred 
pamiatkami - symbolmi kresťanskej minulosti svojej krajiny, často vôbec nechápu to, čo bolo ich 
predkom známe tak dôverne, že si bez toho vôbec nedokázali predstaviť svoj život. Možno si dobre 
predstaviť, že keby tento proces pokračoval, mohol by vyústiť do stavu, pri ktorom by pre celé národy 
potomkov kresťanov predchádzajúcich tisícročí, bol zmysel a účel kostolov a chrámov obdobnou 
záhadou, ako pre stredovekého Egypťana, ktorý dávno stratil schopnosť čítania hieroglyfov, ako boli 
pyramídy či skalné chrámy faraónov“. Aj preto téma architektonického skúmania sakrálneho priestoru je 
a vždy bude aktuálna. 
 
2. Zvolená metóda spracovania  
Dizertačná práca Ing.arch. Jana Mléčku má 247 číslovaných plnofarebných strán, z toho 121 strán 
textu, 80 strán obrazových príloh, 5 strán bibliografických prameňov, prevažne zahraničných, a tiež 
ďalších príloh. Obrazové prílohy dokumentujú konkrétne realizované i autorom navrhované príklady 
podobných zariadení. Práca je koncipovaná do 9. samostatných kapitol, posledných 5 nečíslovaných sú 
použité zdroje a prílohy.   
V zmysle zadania dizertačnej práce sa práca venuje fundovanej odbornej a spoločenskej diskusii o 
súčasnej podobe kresťanského sakrálneho priestoru, jeho východiskách a budúcom možnom vývoji. 
Dôraz však nie je kladený na dogmatickú interpretáciu aktuálnych prístupov, ale na samostatnú 
kreatívnu interpretáciu cieľovej skupiny. Jan Mléčka na základe historického vývoja kresťanského 
kostola ako stavebného druhu a jeho dielčich častí, doplnených o analytickú syntézu z liturgiky, ponúka 
iný uhol pohľadu na realitu súčasného kostola a jeho miesto v súčasnej spoločnosti. Zameriava sa na 
vlastnú existenciu priestoru v jeho prirodzenej forme v architektonickom vyjadrení, vychádzajúc z jeho 
najvnútornejších vzťahov.  
 
3. Splnenie stanovených cieľov  
Vzhľadom za rozsah a hĺbku spracovania dizertačnej práce som presvedčený, že bol stanovený cieľ 
splnený.   
 
4. Pôvodné výsledky riešenia vedeckého problému  
Jan Mléčka sa svojou dizertačnou prácou pokúsil navrátiť súčasnú vizuálnu nadradenosť formy späť k 
dôvernému dialógu s priestorom, ktorý, pokiaľ bude vnútorne pravdivý, stane sa aj presvedčivým. 
Uvažuje nad podobou súčasných kresťanských sakrálnych stavieb, vnímaných v širokom historickom i 
spoločenskom kontexte a tiež na základe vlastného autorského prístupu v trojici konkrétnych 
architektonických úloh, ktoré v zmysle základnej kresťanskej symboliky sakrálnych stavieb ukazujú 
možnú praktickú aplikáciu teoretických úvah nad podobou liturgického priestoru. Vlastné návrhy autora 
sú komentované neobvykle široko - spolu na 58 stranách textu a 20 stranách v obrazovej – grafickej 
dokumentácii.  
8.1. Úprava kláštornej kaplnky Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Olomouc  
8.2. Úprava filiálneho kostola Všech Svatých ve Vlčovicích 
8.3. Novostavba kostola pri Duchovnom centre ct. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty v Brně 
– Lesné  



 
5. Význam práce pre ďalší rozvoj vedného odboru a praxe  
Problematika tvorby súčasných sakrálnych stavieb /sakrálneho priestoru/ je dnes /aspoň dúfam že nie 
celkom.../ dosť v úzadí spoločnosti i odbornej komunity. Aj preto sa domnievam, že význam tejto práce 
je naisto v jej edukačnej polohe a tiež v prezentácii vlastného osobitného a perspektívneho chápania aj 
pre prax.  
 
6. Formálna úprava dizertačnej práce  
Dizertačná práca je obsahovo hodne rozsiahla. Napriek kultivovanému prejavu autora mi chýbajú 
obvyklé autorské zmienky – pôvod, zdroj - pri obrazovej dokumentácii a autorstvo pri vlastných 
návrhoch. V práci sú tiež drobné textové nepresnosti napr. Gotfried Böhm: Kostel Panny Marie, 
Královny míru ve Vebertu Německo, 1968 – správne Gottfried... Vellbert-Neviges... 1963-72. /snáď si to 
nositeľ Pritzkerovej ceny za rok 1986 zaslúži.../, ktoré však celkovú hodnotu práce neznižujú. 
 
7. Stanovisko oponenta  
Dizertačnú prácu odporúčam k obhajobe a po odbornej rozprave a úspešnej obhajobe navrhujem 
udelenie akademicko-vedeckej hodnosti PhD.  
 
 
Ivan Petelen 
V Bratislave 20.01.2014 


