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1. Aktuálnost tématu  
 

Řešené téma ve vazbě na směrnici EU EPBD II na radikální snížení energetické 
náročnosti budov a na vzrůstající snahu na zlepšení životního prostředí, je značně 
aktuální. V současné době probíhá legislativní proces implementace této evropské 
směrnice do našich předpisů. Tyto změny se dotknou celé projekční přípravy staveb 
už od fáze územního plánování. Tento vývoj půjde současně se snahou o trvale 
udržitelný rozvoj a trvale udržitelnou  výstavbu, tedy témata, které je předmětem 
disertační práce. 
 
 

2.  Zvolená metoda zpracování 
 

Metoda zpracování je zvolena správně. Bylo zvoleno několik postupných metod 
zkoumání. Po stanovení cílů a hypotéz byly tyto hypotézy ověřovány dvěma 
způsoby – analýzou příkladů ekologických obytných souborů a dotazníkovým 
šetřením.  Možná mohlo být více využito postupů certifikačních nástrojů, jako je 
SBToolCZ nebo německého DGNB popř. dalších podobných, které jsou určeny pro 
environmentální hodnocení budov.  
 
 

3. Splnění stanovených cílů 
 

Stanovené cíle byly plně splněny. Disertační práce ověřila zásady pro návrh 
ekologicky řešeného souboru, které byly definovány v hypotéze. Toto ověření bylo 
provedeno rozborem konkrétních příkladů obytných souborů a současně 
dotazníkovým šetřením s výsledkem zásadních doporučení. 
 
 

4. Původní výsledky řešení vědeckého problému 
 

Problematika ekologických  řešení obytných souborů není nová. Práce ale 
přehledně mapuje jednotlivé aspekty urbanistického návrhu z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje. Stanovení zásadních a doplňujících doporučení doplněných o 
dotazníkové šetření je zajímavým přístupem. 

 
 
 
 
 
 



5. Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 
 

Disertační práce je dobrým jednoduchým nástrojem pro projektanty a urbanisty pro 
stanovení základních kritérií při návrhu obytných souborů z hlediska trvale 
udržitelného vývoje. Zajímavým poučením je rozbor řešení jednotlivých obytných 
souborů, které si zpracovatelka dobře vybrala. 
Velmi obtížně lze stanovit pořadí důležitosti, ale doporučení  vyplývající z disertační 
práce by měl splňovat každý obytný soubor. Zajímavé výsledky přineslo dotazníkové 
šetření. Možná mohlo být rozšířeno o informace o spokojenosti se současným 
bydlením respondentů  a s jeho hodnocením. 

 
 
6. Formální úprava disertační práce 
 

Po formální stránce je disertační práce správně členěna. Práce je  kvalitní, autorka 
se v problematice dobře orientuje. 
 
 Drobné připomínky: 
 
Kapitola 6.3 Vyslovení hypotézy: V bodě 01. je uveden princip ŘEŠENÍ VYUŽITÍ 
DEŠTOVÉ VODY V RÁMCI OBYTNÉHO SOUBORU. Domnívám se, že by bylo 
vhodnější používat název např. HOSPODAŘENÍ S VODOU, který zahrnuje 
veškerou vodu. V budoucnu se dá očekávat větší využití „odpadních vod“ a různých 
kombinací hospodaření se všemi typy vod. 
 
S argumentem „odbornosti otázek“ byla oslovena pouze odborná veřejnost, která 
zákonitě podává zkreslené výsledky. Pokládal bych oslovení běžné veřejnosti za 
objektivnější. 
 
Vzhledem k událostem posledních let, by se obytné soubory měly řešit i z hlediska 
povodňových vod  a mělo by to tedy být zahrnuto i  v kritériích. 
 
 

7. Jednoznačné stanovisko zda práci doporučujete – nedoporučujete 
k obhajobě 

 
Disertační práci doporučuji k obhajobě. 
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