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Oponentský posudok je vypracovaný na základe menovania predsedom komisie
Prof. Ing. arch. Ivanom Rullerom v zmysle článku 45 Študijného a skúšobného
poriadku VUT v súlade s odsekom 18 ost. 4 Smernice dekana FA VUT v Brne pre
štúdium v doktorandskom študijnom programe.
Aktuálnosť témy
Predložená práca sa zaoberá v súčasnosti mimoriadne aktuálnou témou – bývania
v intenzívnych mestských štruktúrych. Funkcia bývania predstavuje najväčšiu časť
štruktúry miest, ktorá sa neustále vyvíja. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať
tejto problematike najmä v období spoločensko-ekonomických zmien, kedy sa
zásadnejšie menia kvalitatívne požiadavky na formovanie obytného prostredia, ako
i foriem a druhov obytných budov. Rovnako sa menia i kvantitatívne aspekty, najmä
zmena rozsahu dopytu po určitých „segmentoch“ bývania. Trh, ktorý promtne reaguje
na aktuálny dopyt, však sleduje predovšetkým cieľ zisku a nie je zväčša v súlade
s efektívnym rozvojom sídelných štruktúr. Z uvedených hľadísk je preto nevyhnutné
hľadať a rozvíjať princípy formovania obytných štruktúr reagujúce na aktuálne
problémy rozvoja našich miest (predovšetkým ich problematický rozvoľnený rozvoj).
Akými optimálnymi formami riešiť bytovú výstavbu pre rôzne spoločenské vrstvy?
Ako zosúladiť meniace sa požiadavky na prácu, voľný čas, na ideálne bývanie, na
spôsob života a charakter a formu urbanistickej štruktúry? Ako zabezpečiť
efektívnosť bytovej výstavby a jej prevádzky v organizme našich miest? Tieto
a mnohé ďalšie otázky sú v súčasnosti obzvlášť naliehavé. Kladie si ich i predložená
práca.
Hoci proces nových trendov rozvoja a transformácie obytných štruktúr prebieha
v celoeurópskom rozsahu, jednotlivé krajiny ho modifikujú na svoje podmienky
a tradície. Rovnako každé mesto pri formovaní obytných štruktúr vychádza
z miestnych podmienok a potrieb. To je ďalší aspekt, o ktorý sa práca opiera a čím
obohacuje našu súčasnú prax.
Zvolené metódy práce
Doktorandka si zvolila pre svoju prácu štandardný analyticko-syntetický metodický
postup, ktorého súčasťou je komparácia rôznych projektov v zahraničí (realizovaných
i nerealizovaných), ako i komparácia rôznych prístupov a koncepcii tvorby
intenzívnych mestských štruktúr. Obzvlášť prínosné je uplatnenenie metódy ankety
v rámci vlastného výskumu.

Splnenie stanovených cieľov
Práca si uložila 4 hlavné ciele, ktoré i naplnila: od systematizácie prístupov tvorby
intenzívnych obytných mestských štruktúr, cez ich kategorizáciu a aplykáciu
v študentských prácach po zistenie názorov na bývanie v intenzívnych mestských
štruktúrach.
Pôvodné výsledky práce
Za najprínosnejší výsledok predloženej práce považujem vlastný sociologický
výskum realizovaný prostredníctvom ankety, ktorý si stanovil za cieľ overiť záujem,
respektíve ochotu oslovenej vzorky obyvateľov Brna bývať v obytných štruktúrach
vysokej hustoty. Prínosné je špecifikovanie charakteristiky skupiny obyvateľov, ktorí
pripúšťajú bývanie v novom plyfunkčnom obytnom komplexe v centre mesta.
Zhrnutie výsledkov práce
Z obsahovej stránky práce vyzdvihujem nasledovné:
• Komplexnosť analýzy vývoja koncepcii a projektov obytných štruktúr vysokej
hustoty, ktorá postihuje i širokú škálu podmieňujúcich faktorov.
• Vysoko hodnotím kategorizáciu intenzívnych mestských štruktúr z hľadiska
priestorovej koncepcie kapitola 8.1. (multiplicita, poréznosť, konektivita, hybridita,
vertikalita).
• Prínosná je kategorizácia intenzívnych mestských štruktúr z hľadiska lokalizácie
v súčinnosti s prezentovaním intenzity využitie územia cez koeficienty KZP a KPP
v kapitole 8.2. s výsledkom, že intenzívne obytné štruktúry majú miesto i vo
vonkajšom meste a v suburbánnych oblastiach v ťažiskových lokalitách.
• Za prínosné považujem i zhodnotenie názoru študentov, ktorí v rámci ateliérových
prác (preddiplomových a diplomových) riešili zadanie zamerané na bývanie
v intenzívnych obytných štruktúrach, predovšetkým sformulovanie problémov,
ktoré sprevádza, respektíve môže sprevádzať proces tvorby intenzívnych
mestských štruktúr.
V dizertačnej práci pozitívne hodnotím doplnenie teoretických výstupov o príklady
riešenia danej problematiky v ateliérových prácach študentov FAST a FA VUT Brno,
FA ČVUT Praha ako príklad modelových riešení v našich podmienkach.
Význam práce pre ďalší rozvoj vedného odboru a prax
Za podstatný prínos práce pre prax považujem nasledovné:
•
Prezentovanie a zhodnotenie modelových riešení intenzívnych obytných štruktúr
v našich podmienkach, v diferencovaných lokalitách a formách.
• Realizáciu sociologického prieskumu zameraného na bývanie v meste
a v intenzívnych mestských štruktúrach.
Formálna úprava dizertačnej práce
Dizertačná práca bola spracovaná na vysokej úrovni, s dôsledným citovaním
a kvalitným spracovaním grafov a obrázkov. Vysoko oceňujem i množtvo
preštudovanej literatúry
Pripomienky, námety do diskusie:
• V rámci prezentovaných modelových riešení absentuje grafické prezentovanie
širšieho kontextu lokality. (Bol charakterizovaný len v rámci textu). Ako vnímate

•

význam širšieho kontextu vo vzťahu k situovaniu intenzívnych mestských
štruktúr? Ktoré lokality v rámci mesta považujete pre umiestnenie skúmaných
štruktúr za obzvlášť vhodné?
Viete zaradiť niektoré realizácie v Čechách a na Slovensku za posledné roky
medzi intenzívne mestské štruktúry zahrňujúce funkciu bývania? Ak áno pokúste
sa charakterizovať ich pozitíva a prehry.

Záver:
Práca, ako i bohaté aktivity doktorandky svedčia o jej schopnosti formulovať
problémy a syntetizovať závery pre tvorivú aplikáciu vo vednom odbore urbanizmus
ako i v urbanistickej praxi. Predložená dizertačná práca spĺňa požiadavky kladené na
dizertačnú prácu. Hodnotím ju vysoko pozitívne a preto ju odporúčam k obhajobe.
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