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Jan Vagaday je zástupcem generace devadesátých let, která by se, na rozdíl od nejméně pěti 

předchozích v naší zemi, měla těšit ze života v demokratickém svobodném světě. Volba tématu 

diplomové práce, reagující na stav naší krajiny, však spíše než radost odhaluje hluboko 

zakořeněné trauma, kterého se Janova a mnoho dalších generací u nás bude těžko zbavovat. 

Jde o absolutní odcizení ve vztahu člověka k půdě a krajině, vztahu mezi primitivním 

uživatelem s mentální úrovní pastevce, který vše vypase a táhne dál, a přírody proměňující se 

postupně v poušť. Jan si díky svým zkušenostem ze zahraničních stáží uvědomuje, že se 

v našem případě nejedná o žádný globální problém, ani nepřátelskou Evropskou doktrínu, ale 

čistě českou verzi svobody, ve které až příliš často sami sobě lžeme a navzájem se okrádáme. 

V předdiplomním semináři mapuje stavební vývoj zemědělských hospodářských staveb včetně 

přímě úměry jejich velikosti k rozloze spravovaného území. Pro vlastní diplomní práci potom 

volí dvousethektarový statek Vysoká Lhota v majetku Benediktinského opatství.  

 

Zdevastovaný komplex, z něhož zbyly jenom dvě budovy, rehabilituje na základě teze o 

rovnovážném hospodaření, tedy růstu v mezích daných rozlohou obhospodařované plochy.  

Koncept dvora je založen na pevném orámování mohutnou kamennou zdí na půdorysu 

podkovy, vycházející z přirozené morfologie terénu. Na ní potom umisťuje jednotlivé 

segmenty tesařského skeletu, který sestavuje do menších funkčních celků, umožňujících 

postupný růst, nebo proměnlivost v reakci na hospodářovy priority. Zděná podstava 

v kombinaci kamene a pálených cihel přitom umně využívá rozdílů terénu pro optimalizaci 

provozu chovu zvířat a současně zázemí zemědělské produkce. Materiálové a konstrukční 

řešení vychází ze znalosti a osvojení tradičních řemesel, ale nezříká se ani soudobých 

technologií užitých ve prospěch funkčního celku s dlouhou životností a důrazem na ekonomiku 

a jednoduchost obsluhy a provozu. Charakter návrhu včetně užitých konstrukčních řešení je 

tak v naprostém souladu se světonázorem benediktinského řádu, kde se čas nepočítá na 

pětiletky, volební období, nebo lhůty dotačních titulů.  

 

Pro diskusi nad návrhem kladu otázku, zdali by autor připustil úpravu geometrie valených 

kleneb příčných sklepů z mírně kónických na válcové, při současné úpravě dělicích nosných 

stěn do nestejné tloušťky? 

 

Janovu práci považuji za myšlenkově celistvou, komplexně zpracovanou na výborné grafické 

úrovni, podpořenou širokým seznamem literatury. Doporučuji přijetí diplomního projektu a 

navrhuji stupeň hodnocení A.   
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