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Teoretická příprava, praktické zkušenosti:  

Mgr. Pondělíček má rozsáhlou kvalifikaci v oblasti ochrany životního prostředí, je samostatný environ-
mentalista, poradce pro ochranu přírody a krajiny, poradce v oblasti ochrany ŽP. Certifikace MŽP ČR k 
posuzování vlivů na životní prostředí v České republice. Autorizace ČKA k projektování územních sys-
témů ekologické stability a zeleně v ČR. Člen redakční rady časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a 
praxí od roku 2011. 

Studium DSP obor Urbanismus v kombinované formě studia zahájil Mgr. Michael Pondělíček 1.9.2008 
na Ústavu teorie urbanismu FA VUT v Brně. Absolvoval všechny povinné a volitelné předměty DSP 
v roce 2009 a 2010. Státní doktorskou zkoušku vykonala 25.května 2010. Po celou dobu doktorského 
studia byl velmi aktivně zapojen do výzkumu, odborné a publikační činnosti a akcí.  
Z jeho odborných aktivit v posledním období je možno uvést: 

Hlavní publikované práce v období studia DSP: 
 Sustainable Indicators Observation as a Emerging Tool for Planning Practice and Good Governance on the 

Local Level. An Example from Czech Republic in Learning Cities in a Knowledge based Society, str.1-9, 
Politechnica Milano 2008, ISBN: 978-88387-313-4 (spolu s V. Šilhánkovou) 

 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území v teorii a praxi článek v časopise Veřejná správa 23/2008 str. I-IV, 
ISSN 1213-6581 (spolu s V. Šilhánkovou) 

 Environmentální indikátory včera, dnes a zítra in sborník konference Trvale udržitelné územní plánování, 
Univerzita Pardubice 2009, str. 1-25, ISBN 978-80-7395-170-2. 

 Evaluation of sustainable regional land use in confernce proceedings of 14th International Conference on 
Urban Planning and Regional Development in the Information Society (Real Corp) 2009, Sitges, Spain, s. 
1-6, ISBN 978-3-9502139-6-6. (spolu s V. Šilhánkovou) 

 Ochrana obyvatelstva a její role v trvale udržitelném územním plánování in sborník konference Ochrana 
obyvatelstva 2009, Ostrava, s. 299-304, ISBN 1803-7372. (spolu s V.Šilhánkovou) 

 Role územního plánování při ochraně kritické infrastruktury. In The science for population protection, 2009, 
2, s. 103-108, ISSN 1803-568X. (spolu s V.Šilhánkovou) 

 Vyhodnocování udržitelného využití území in Veřejná správa, 2009, 19, s. 1-5, ISSN 0027-8009. (spolu 
s V.Šilhánkovou) 

 Evaluation of sustainable regional land use. In Scientific Papers of the University of Pardubice : Series D. 
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. s. 298-306. ISSN 1211–555X. (spolu s V.Šilhánkovou) 



 Zohlednění bezpečnostních rizik v současném územním plánování v České republice. In Sborník vědec-
kých prací Univerzity Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. s. 
201-212. ISSN 1211–555X. (spolu s V.Šilhánkovou) 

 Význam bezpečnostních rizik v územním plánování a regionálním rozvoji. In Regionální rozvoj mezi teorií a 
praxí: Regionální rozvoj v době krize. Hradec Králové : Civitas per Populi, 2010. s. 12-18. ISBN 978-80-
903813-9-1. (spolu s V.Šilhánkovou) 

 Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na lokální úrovni? Návod pro zpracování případových studií, 
Hradec Králové : Civitas per Populi, 2010. 82 s. ISBN 978-80-904671-3-2. (s kolektivem autorů) 

 The Role of Urban planning in the Territorial security in the City in the Czech Republic in conference proce-
edings Public life in-between City, Institute of Technology, Haifa, Israel 2010. (spolu s V.Šilhánkovou) 

 Indicators of Sustainability on the Local Level, Civitas per Populi Hradec Králové 2011, 200 str. ISBN 978-
80-904671-5-6 (s kolektivem autorů) 

 Evaluation of sustainable regional land use In Recent research in Engineering Mechanics, Urban  Naval 
Transportation and Tourism, WSEAS Cambridge, UK, pp. 178-182, ISBN 978-1-61804-071-8 (spolu s V. 
Šilhánkovou) 

 Klima a my 20 let po Riu in Regionální rozvoj a Rio po 20 letech, Sborník referátů z odborné konference 
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí III, str. 25-37, Univerzita Pardubice / Civitas per Populi Hradec Králové 
2012, ISBN 978-80-7395-549-6 (Univerzita Pardubice) 978-80-904671-7-0 (Civitas per Populi) 

Konference v období studia DSP: 
Konference Člověk stavba a územní plánování, CVUT Praha, 2008; Konference EURA, Milano 10/2008; Kon-
ference Problematika řešení událostí a krizových stavů v regionech, Uherské Hradiště, 2008; Konference MMR 
Mikroregiony a jejich činnost, Pardubice 2009 – spolupořadatel; Konference Krizový management, Vítkovice v 
Krk. 2009; Konference PLIC, Technion Haifa 2010; Konference EURA - TU Darmstad 10/2010; Konference 
Národních Geoparků Srbsko, 1/2011; Konference VaV MMR výzkum pro potřeby regionů, 10/2011; Geografic-
ká konference, Jindřichův Hradec, 11/2011; Konference Trhy a tržiště, 11/2011; Konference Covenant Cities - 
Malmo, 2012; Pravidelné publikování na konferencích Regionální rozvoj mezi teorií a praxí v letech 2008-2012 

Zvolená metoda zpracování: 

Metoda zpracování disertační práce vycházela ze stanovených cílů v kontextu udržitelného rozvoje od 
analýzy funkcí zeleně ve městě k syntéze řešení úkolu a závěrům pro praxi. 
 
Splnění stanovených cílů: 

Cílem disertační práce bylo hledání souvislostí mezi městskou zelení, jejím množství a kvalitou urbanis-
tického prostoru a skutečného pozitivního přínosu zeleně k urbanitě měst. Domnívám se na základě 
výsledků disertace, že stanovené cíle disertační byly práce splněny. 

 
Publikování dílčích výsledků disertační práce: 

Dílčí výsledky disertační práce publikoval ve svých publikacích a na konferencích (viz výše). 
 
Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě a připomínky k dizertační práci: 

Disertační práci Mgr. Michaela Pondělíčka pokládám za hodnotnou vědeckou práci a nemám zásadní 
připomínky.  

 
 
 
 
V Brně dne  22.4.2013                                                               Školitel: Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. 


