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(§ 47 odstavec 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách: „Studium se řádně ukončuje státní 

doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k 

samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. 

Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.“) 

1 Aktuálnost tématu 

Práce se zabývá tématem zeleně v urbánním prostoru ve vztahu ke kvalitě městského prostředí a života 

v něm. V současné době lze v městském prostředí zaznamenat spíše trendy směřující ke zmenšování 

souvislých ploch zeleně, a to jak u zeleně parkového, rekreačního, či jiného charakteru, tak i u zeleně 

maloplošné či solitérní, zeleně v individuálním užívání především v blízkosti center měst, jako jsou např. 

zahrádkářské kolonie i zeleně uvnitř bloků zástavby. Zeleň ve městech přitom plní nenahraditelnou 

funkci mikroklimatickou, ovlivňuje pohodu obytného prostředí a působí i na psychiku člověka. 

Z pohledu uvedeného je tedy téma práce velmi aktuální. 

2 Splnění stanovených cílů 

V kapitole 1 je podrobně definován předmět a vymezen záběr práce. Je zde nastíněn historický vývoj 

názorů a přístupů k městské zeleni a zeleni a krajině obecně i ve vztahu k suburbanizačním tlakům 

města. Z obsahu této kapitoly vyplývá i cíl práce, který je stručně shrnut na str. 12: „ … hledání 

souvislostí mezi městskou zelení, jejím množstvím a kvalitou urbanizovaného prostoru, … hledání 

pozitivního přínosu zeleně k urbanitě měst … s ohledem na efektivní působení této zeleně na 
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člověka … na pomezí urbanismu, zahradní tvorby, přírodních věd a také hygieny prostředí … “. Takto 

stanovený cíl zahrnuje velmi širokou škálu obecné i praktické problematiky, které se práce dobře 

zhostila. 

Práce měla odpovědět na otázky související s problematikou, které jsou zmínany v kapitole 6, a to: „ … 

zda existují relevantní metody hodnocení množství a kvality zeleně ve městech … “ a „ … zda existuje 

aplikovatelný indikátor, kontrolující vztahy mezi zelení a kvalitou města …“. Cílem práce tedy mimo jiné 

bylo, definovat na základě analýz a poznatků a s ohledem na současný stav poznání „agregovaný 

indikátor obecné kvality zeleně města“. 

Jak plyne z následujícího lze konstatovat, že práce stanovený cíl naplnila. 

4 Postup řešení problému, původní výsledky práce a její konkrétní přínos 

Zvolená metoda zpracování práce vychází z analýzy funkcí zeleně v urbánním prostředí v kontextu 

prostředí přírodního a lidské společnosti i člověka jako jedince, provedené jednak v obecné rovině a 

jednak v urbánní struktuře konkrétních měst v České republice. V závěru práce definuje v praxi 

využitelná řešení. Metoda respektuje postupy obvyklé při vědecké práci u obdobných témat a je pro 

danou problematiku vhodná. 

Analytická část práce je uvedena zejména v kapitole 3 a zahrnuje jak obecné úvahy a analýzy o 

funkcích, poslání a významu zeleně ve městech, tak i analýzy stavu městské zeleně konkrétních sídel, 

včetně analýzy fyzického stavu a způsobů využívání zeleně. Jsou zde obsaženy i výsledky 

dotazníkového šetření autora mezi návštěvníky parků v Hradci Králové, zahrnující širokou škálu 

respondentů. 

Problematika je uvedena kontextu udržitelného rozvoje, který se prolíná celou prací. Zejména však je 

tato souvislost zpracována v kapitole 4, zabývající se indikátory kvality urbánního prostředí s důrazem 

na kvalitu městské zeleně. Zde jsou uvedeny indikátory udržitelného rozvoje a jejich aplikace a to jak v 

evropském kontextu, tak v pojetí s ohledem na potřeby ČR a dále i možnosti měření množství a kvality 

zeleně v urbánním prostředí i volné krajině. 

V práci však postrádám jednoznačné propojení hodnocení kvality zeleně ve městech podle navrženého 

indikátoru s dalšími složkami urbánního prostředí. V následných pracích proto lze doporučit prověřit 

takové možnosti hodnocení, případně i hodnocení v souvislostech s prostředím sociálním. Uvítal bych 

rovněž v závěru kapitoly 5 přehledné shrnutí způsobu hodnocení. 

Práce se opírá o rozsáhlou literaturu. Lze pouze podotknout, že v ČR jsou i další snahy o hodnocení 

udržitelného rozvoje území včetně hodnocení zeleně, viz např. hodnocení udržitelného rozvoje území 

v rámci územně analytických podkladů podle stavebního zákona, nebo publikaci Udržitelný rozvoj 

území, prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. a kolektiv. 

Závěrem lze říci, že dizertace má jasně a dobře stanovený cíl i vhodně zvolenou metodu zpracování. 

Dobře hodnotím zpracovanou analýzu problematiky, zejména v případech konkrétních měst a též 

výsledky dotazníkového šetření autora a jeho závěry. Pozitivně lze hodnotit i zasazení problematiky do 

kontextu udržitelného rozvoje. Hlavním původním přínosem práce je navržený nový indikátor obecné 

kvality zeleně ve městech, jeho výpočet a modelové ověření na 70 vybraných městech ČR. 

Celkově hodnotím zvolený postup řešení problému i výsledky práce a její konkrétní přínos velmi dobře. 
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5 Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 

Téma práce je aktuální. Navržený nový indikátor obecné kvality zeleně ve městech je dobrým 

podkladem pro využití odbornou veřejností i pro uplatnění v praxi. Dizertace je dobrým východiskem pro 

další navazující práce na tématu. 

Práce dává předpoklady k dalšímu využití výsledků v teorii i praxi. 

6 Formální úprava dizertační práce  

Práce je přehledně a logicky členěna. Text je čtivý a srozumitelný. Grafická úprava práce je dobrá. Bylo 

by vhodné uvést v závěru doporučení pro další práce na tématu. Práce se opírá o bohatou literaturu a 

další zdroje. 

Dizertace naplňuje potřebné formální náležitosti. 

7 Splnění zákonných podmínek a doporučení k obhajobě 

Práce obsahuje původní výsledky. Autor dizertační práce prokázal schopnost samostatné vědecké a 

tvůrčí činnosti v daném oboru i volby aktuálního tématu a vhodné metody zpracování. Vyzvednout lze 

především podrobnou analýzu, uvedení problematiky do širších souvislostí a schopnost autora vyvodit 

závěry použitelné v praxi. 

Tuto dizertační práci (bude-li přijata ke zveřejnění) doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno 25. 3. 2013       Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

 


