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Formální údaje o diserta ční práci  

DISERTAČNÍ PRÁCE Ing. arch Miroslavy Zadražilové „Bydlení v intenzivních 

městských strukturách“ byla zpracována v doktorském studijním programu na FA VUT 

v Brně. 

Obsahuje celkem 188 stran textu spolu s obrázky, včetně anotace v angličtině                     

a uvedeným seznamem použité literatury a příloh. Seznam vlastní publikační činnosti 

doktorandky vztahující se tématicky k disertační práci je uveden v kapitole 11 a svědčí                    

o jejím aktivním přístupu. Oceňuji její příspěvky v Medien Magazin a časopise Urbanismus                

a územní rozvoj. 

Aktuálnost tématu 

Téma disertační práce je velmi aktuální a potřebné. Urbanizace a rychlý rozvoj měst 

spolu s rostoucími požadavky městských obyvatel na kvalitu bydlení vyžaduje, aby se   

urbanisté spolu s architekty zabývali novými filozofickými přístupy k plánování městské 

zástavby. Jednou z možností je intenzivní využití městského prostoru, kterou doktorandka ve 

své disertační práci zkoumá. 

Splnění stanovených cíl ů 
Doktorandka si vytyčila čtyři cíle, které jsou uvedeny v kapitole 3:                      

• zmapovat současné přístupy k problematice intenzivních městských struktur, 

• vytvořit systém kategorizace a pojmenování intenzivních městských struktur, 

• přeneseni a aplikace poznatků do pedagogického procesu,  

• zjištěni názoru laické veřejnosti na intenzivní městské struktury. 

Tyto cíle byly v disertační práci jednoznačně splněny v kapitole 7. Hlavní výsledky 

práce a v kapitole 8. Anketní šetření. 

Zvolená metoda zpracování  

Metodika disertační práce je zvolena tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. 

V první fázi se doktorandka zabývala sběrem dat. Vyhledala příklady zahušťování 

měst, které ovlivnily další vývoj architektury a urbanismu  v minulosti a  příklady současných 

realizací bydlení v intenzivních městských strukturách.  

V druhé fázi vyhodnotila posbírané materiály a provedla jejich analýzu. Na základě 

získaných poznatků vytvořila systém kategorizace intenzivních městských struktur dle 



prostorové koncepce (multiplicita, poréznost, hybridita, konektivita a vertikalita), kategorizaci 

dle lokality a zpracovala charakteristiky intenzivních městských struktur včetně 

ekonomických a sociálních aspektů. 

V třetí fázi provedla aplikaci poznatků do pedagogického procesu a v rámci zadání 

předdiplomních a diplomních projektů na ústavu architektury FAST VUT v Brně ověřila 

přístupy k řešené problematice. 

Ve čtvrté fázi provedla anketní šetřeni, které mělo prověřit, zda existují zájemci            

o bydlení v intenzivní městské struktuře a získat jejich názor na danou problematiku.             

V konečné fázi byl srovnán přistup k navrhovaní intenzivních městských struktur na jiných 

architektonických školách. 

Původní výsledky řešení vědeckého problému 

Původní výsledky práce obsahuje kapitola 7.1. Kategorizace intenzivních městských 

struktur dle prostorové koncepce, kapitola 7.4. Aplikace poznatků do pedagogického 

procesu, kapitola 8. Anketní šetření a kapitola 9. Závěr.  

Význam práce pro další rozvoj v ědního oboru a praxi 

Předložená disertační práce přispívá k dalšímu rozvoji vědního oboru a je potřebná 

pro praxi. Práce je odborně fundovaná, obsahuje značné množství informací a poznatků                  

o soudobých řešeních intenzivních městských struktur a nabízí jejich inovativní řešení. 

Přestože ze širšího geografického hlediska nemusí v současnosti Evropa naléhavě řešit 

problémy přelidněných měst, je zapotřebí se těmito problémy zabývat a hledat alternativu 
k suburbanizaci s velkými problémy a prostorovými nároky na pozemky kolem měst. 

O kompaktní městské bydlení s individuálními kvalitami uvnitř města, blízko školy, 

zaměstnání, obchodů, kultury a společenského života, začíná být větší zájem. Je zřejmé, že 

bydlení v intenzivních městských strukturách je zapotřebí věnovat intenzivní pozornost. 

Připomínky a nám ěty do diskuse p ři obhajob ě: 

Disertační práce je zpracována velmi kvalitně. Připomínku mám jen ke kapitole                

7. Charakteristiky intenzivní městské struktury, ve které jsou popsány ekonomické souvislosti  

a sociální aspekty, ale nejsou popsány ekologické aspekty, které jsou neméně důležité.  

Ekologické hledisko je krátce zmíněno v kapitole 9. Závěr.  

 Náměty do diskuse při obhajobě: 

-  Jaké ekologické aspekty by se měly zvažovat při řešení kompaktního městského bydlení?  

- Podle jakých kriterií jste vybírala referenční příklady současných realizovaných                               

i nerealizovaných projektů intenzivních městských struktur? 

- Které nejdůležitější zásady musí architekt splňovat při návrhu bydlení v intenzivních 

městských strukturách? 



Formální úprava diserta ční práce  

Po formální stránce je disertační práce zpracována na vysoké úrovni, text je logicky 

uspořádán, přehledně doplněn obrázky a uvedeny odkazy na použité zdroje.  

 Výběr použité literatury odpovídá dané tématice a  jsou dodrženy standardy. 

Celkové zhodnocení diserta ční práce  

Disertační práce prokazuje velmi dobré znalosti ve zvoleném oboru, znalost 

základních metod vědecké práce, schopnost doktorandky definovat výzkumné téma, 

schopnost samostatného výzkumného zkoumání a schopnost dospět k vlastnímu 

vědeckému poznání. 

 

Ing.arch. Miroslava Zadražilová splnila požadavky kladené na úroveň disertační práce, 

která splňuje stanované cíle a představuje přínosné, koncepčně ucelené a vhodně 

adjustované dílo. 

 

Diserta ční práci Ing. arch. Miroslavy Zadražilové doporu čuji k obhajob ě 

pro ud ělení vědecké hodnosti "doktor" (PhD.). 
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