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Základní údaje o diserta ční práci  
Předložená disertační práce Ing. Julie Horké „Zeleň veřejných prostorů v nových obytných souborech 

(obytné soubory v okrajových částech měst) byla zpracována na Ústavu teorie Fakulty architektury 
VUT v Brně. Je členěna do osmi kapitol, v rozsahu 135 stran textu včetně shrnutí v angličtině, 

vyobrazení, tabulek a sedmnáct stran textu obsahujících seznam vlastních prací a projektů, seznam 

bibliografických citací, seznam obrázků a seznam tabulek. 

Aktuálnost tématu 
Téma zeleně veřejných prostorů v nových obytných souborech v okrajových částech měst s ohledem 
na udržitelný územní rozvoj sídel je téma nejen vysoce aktuální, ale i velmi potřebné.  

Zvolená metoda zpracování  
Při zpracování disertační práce byly, pro dosažení stanoveného cíle, použity adekvátní metody                       

a postupy. Doktorandka provedla analýzu vegetačních ploch u vhodně vybraných příkladů obytných 
souborů z hlediska udržitelného rozvoje a jeho jednotlivých pilířů – ekologického, sociálního                            

a ekonomického. Poté následovala syntéza, jejímž výsledkem se staly definice vlastností ploch zeleně 

v okrajových částech měst.  

Spln ění stanovených cíl ů 
Cíl práce je jasně formulovaný: „ Prověření a stanovení takových vlastností ploch zeleně ve veřejných 
prostorech nových obytných souborů /zejména v okrajových částech měst/, které podporují udržitelný 

rozvoj území“. 

Cíl práce je splněn v kapitole 8.2 Nezbytné a optimální vlastnosti zeleně obytných souborů                   

v okrajových částech měst, ve které doktorandka prezentuje v tabulce 25. 26., 27. nezbytné vlastnosti 
zeleně k jednotlivým pilířům udržitelnosti: 

A. EKOLOGICKÝ PILÍŘ 

1) podpora vazby obytných prostorů na přírodní prostory, 

2) podpora stability urbánní zeleně, 

3) systém hospodaření s vodou. 
B. SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

4) zapojení veřejnosti do plánovacího procesu krajinářských úprav, 

5) pobytové kvality ploch zeleně, 



C. EKONOMICKÝ PILÍŘ 

6) funkční provázanost ploch zeleně, 
7) atraktivita zahradně - krajinářských úprav, 

8) efektivita realizace a následné údržby ploch zeleně. 

Doktorandka uvádí, že optimální vlastnosti ploch zeleně obytných souborů v okrajových částech měst 

můžeme docílit jen tehdy, pokud nejvyšší možný počet aspektů jednotlivých pilířů dosahuje pozitivního 

hodnocení a ani jeden aspekt není hodnocen negativně. Současně je zapotřebí přihlížet nejen                          
k jednotlivým aspektům, ale i k jejich vzájemným vazbám - jak se podporují, omezují či mají 

zanedbatelný vliv.  

Původní výsledky řešení v ědeckého problému 
Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu, prokazuje schopnost studentky 
samostatně tvůrčím způsobem vědecky pracovat a obsahuje původní výsledky řešení vědeckého 

problému.  

Význam práce pro další rozvoj v ědního oboru a praxi 
Předložená disertační práce je přínosná pro další rozvoj vědního oboru a velmi dobře využitelná 

v praxi. Výsledky práce mohou být využity projektanty, developerskými společnostmi, stavebními 
úřady a obcemi při jejich rozvojových projektech. Získané poznatky mohou být také využity studenty 

studující architekturu, urbanismus, zahradní architekturu a také sloužit zájemcům o ekologické 

bydlení. 

Formální úprava diserta ční práce   
Po formální stránce je disertační práce zpracována na velmi dobré úrovni. Text je psán odborně                     

a zároveň srozumitelným jazykem, je logicky uspořádán a přehledně doplněn vhodnými obrázky                 

a pečlivě vypracovanými autorskými tabulkami. Připomínku mám k použitým nekvalitním obrázkům  

s nedostatečným rozlišením. Jednotlivé kapitoly jsou obsahově přehledně zpracované a vedou ke 

stanovenému cíli.  

Publikování díl čích výsledk ů diserta ční práce 
Během studia publikovala doktorandka nejen ve sbornících doktorandských konferencích fakulty, ale                

i ve sborníku mezinárodního workshopu Hostětín, sborníku konference Univerzity Palackého 

v Olomouci 2009 a Česko-rakouské konferenci Natur im Garten 2012. V rámci výzkumných grantů je  
spoluautorem knihy „Urbánní prostředí v souvislostech“. 

Náměty a p řipomínky do diskuse p ři obhajob ě  
Podle jakých kritérií vybrala doktorandka referenční příklady pro analýzu vegetačních ploch?   

Jak definuje doktorandka použitý pojem „okrajové části měst“? 

Celkové zhodnocení diserta ční práce  
Disertační práce splňuje podmínky uvedené v §47 odst. 4 zákona o vysokých školách. Vykazuje velmi 

dobré znalosti doktorandky v oboru, schopnost samostatně vědecky pracovat a také schopnost 

získané výsledky začlenit do kontextu současného stupně vědeckého poznání.  

Na základě uvedeného hodnocení  
doporu čuji diserta ční práci k obhajob ě  

a po úspěšné obhajobě udělení vědecké hodnosti "doktor" (Ph.D.). 

V Brně 10.11.2014                                                                                           
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Fakulta architektury VUT v Brně 
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