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1./ Aktuálnosť témy: 

História ekologicky motivovanej architektúry začala v prvej polovici 70.rokov 20.storočia, aj 

keď korene siahajú až do počiatkov stavania. Prvé desaťročie bolo reakciou architektúry na 

energetickú krízu a krízu prostredia, druhé desaťročie bolo obdobím zvládnutia nových 

technológií a zaujímavých konceptov objektov a v 90-tych rokoch  sa už z výnimočnosti stáva  

štandard a od objektov sa prechádza k urbanistickým celkom. Formujú sa prvé ekologicky 

motivované obytné súbory s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie. 

Hľadanie rovnováhy medzi človekom a prírodou, medzi slobodami a právami jednotlivca 

a jeho zodpovednosťou voči iným ľuďom a prírode je nevyhnutné pre trvalo udržateľný 

rozvoj spoločnosti bez ohrozenia budúcich generácií a každá práca v tomto duchu v oblasti 

navrhovania obytného prostredia je posunom k budúcim úspešným realizáciám. 

2./ Zvolené metódy spracovania: 

- Metóda obecná- t.j. zber informácií  zo svetových a domácich publikácií k téme a teoretické 

skúmanie  riešenia ekologických problémov už jestvujúcich obytných celkov. 



- Hypotéza vyslovená na základe skúmania aspektov ekológie v obytnom prostredí 

- Overovanie hypotézy na zvolených príkladoch v Európe a v ČR 

- Grafické vyhodnotenie analýzy príkladov pre overenie hypotézy 

-Dotazníková metóda pre odbornú verejnosť pre overenie 13 princípov navrhovania 

ekologického obytného súboru 

3./ Splnenie stanovených cieľov 

Dizertantka si stanovila za cieľ definovať zásadné princípy urbanistického návrhu obytného 

súboru, ktorý spĺňa požiadavky udržateľného rozvoja. V ôsmych kapitolách svojej dizertačnej 

práce dosiahla nasledovné výsledky: 

- Stanovila základné aspekty ovplyvňujúce návrh ekologického obytného prostredia 

- Vyslovila hypotézu, ktorá obsahuje 13 základných princípov pre dobre fungujúce 

ekologické obytné prostredie 

- Vyhodnotila 28 obytných súborov a v obsahu svojej hypotézy  stanovila zásadné 

a doporučené princípy ekologického návrhu obytného prostredia, ktoré konfrontovala aj 

s dotazníkovou akciou. 

4./Pôvodné výsledky 

Za najdôležitejšiu a pôvodnú časť práce považujem kapitolu 8-„ Dosiahnuté výsledky 

a overenie hypotézy“, kde veľmi prehľadne v grafoch dizertantka vyhodnotila jednotlivé 

princípy stanovené v hypotéze v sledovaných súboroch. Prioritné nie sú všetky princípy,z 

13tich  je 8 základných a vlastne pre návrh obytného prostredia všeobecne platných, ostatné 

sú doporučené. Spochybnené zostali tie princípy hypotézy, ktoré sa niekedy nedajú splniť, 

lebo sú závislé od počtu obyvateľov/ občianska vybavenosť, práca, ale i potreba parkovania 

pri dome pre rýchlu obsluhu detí do škôl a do práce motorovými vozidlami pri prekonávaní 

väčších vzdialeností./ 

5./ Význam pre rozvoj vedného odboru a pre prax 

Prínosom práce je popísanie problému a jeho komplexné spracovanie, stanovenie hlavných 

aspektov pri tvorbe ekologického obytného prostredia, z ktorých vyplývajú zásadné princípy 

urbanistického ekologického návrhu. Výsledky práce môžu pomôcť v ateliéroch pri 

navrhovaní obytných súborov, môžu slúžiť aj ako študijná pomôcka pre študentov 

environmentálnych zameraní, ale aj ovplyvniť developerov, ktorí často bezohľadne likvidujú 

aj posledné zelené plochy v mestách pre naplnenie svojich cieľov. 

6./ Formálna úprava DP 

DP má 140 strán textu,53 tabuliek a 19 grafov. Má 8 kapitol vlastnej práce a 5 kapitol 

dodatkov a záverov. Má prehľadné členenie, analýzy súborov na dvoch stranách s tabuľkou sú 

veľmi jasné a ďalšie  spracovanie v grafoch graduje k prehľadne podaným výsledkom 



výskumu. Grafická úroveň práce je veľmi dobrá, text zrozumiteľný bez chýb a poznámkový 

aparát je v poriadku.  

7./ DP je na veľmi dobrej odbornej a vedeckej úrovni, je originálnym dielom autorky, spĺňa 

podmienky uvedené v 47 odst.4 zákona č.111/1998 Sb. 

8./ Po podrobnom preštudovaní DP Ing. arch. Veroniky Jilčíkovej konštatujem, že dizertantka 

sa dobre orientuje v problematike spracovanej témy, teoretické poznatky a výsledky výskumu 

dokázala sumarizovať v kvalitnej DP. Odporúčam ju k obhajobe a po úspešnej obhajobe jej 

udeliť titul 

                                                     Philosophiae doctor /Ph.D./ 

Otázky k obhajobe, resp. nepodstatné pripomienky: 

- Ktoré ekologické princípy je možné uplatniť pri návrhu obytného súboru v meste 

a v tesnej väzbe na mesto ? 

- Pri rýchlom životnom tempe a boji o prácu je tlak na mesto veľký. Bude záujem 

o ekologické bývanie na vidieku ? 

- V Lotyšsku v sídle Amatciems  bola nedávno pod názvom Ecovillage  vybudovaná 

jedinečná ekologická obytná štruktúra od arch. A. Zvirbulisa hodná povšimnutia 

- „Brundtlandské mestá“je názov pre mestá, ktoré spĺňajú požiadavky ekológie a trvalej 

udržateľnosti najmä vo vzťahu k znižovaniu emisií a zmeny klímy na zemi./ Na 

Slovensku je mesto Rajec jedným z 5 európskych miest./  Gro Harlem Brundtland, bývalá 

nórska premiérka založila v r.1983 komisiu pri OSN, ktorá sa venuje problému trvalej 

udržateľnosti a rozvoju spoločnosti bez ohrozenia budúcich generácií  
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