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1.  Teoretická příprava, praktické zkušenosti 

Doktorandka Ing. Julie Horká se během studia zapojila zejména do přípravy a výuky předmětů Urbanismus – 

stavba měst a Tvorba urbánního a krajinného prostředí v bakalářském stupni studia na FA VUT. V obou 

předmětech přednášela, v předmětu Tvorba urbánního a krajinného prostředí (od ZS 2014/15 Urbanistická 

kompozice) vedla cvičení.  

Další odborná činnost Ing. Julie Horké: 

 V roce 2011 - 2012 se podílela na dílčích výstupech grantového projektu financovaného z 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) s názvem CZ.1.07/ 

2.2.00/15.0485 "Inovace magisterského a bakalářského studijního programu Architektura a 

urbanismus Fakulty architektury VUT v Brně - implementace principů trvale udržitelného rozvoje do 

výuky". 

 Grant a realizace participačního projektu „Nová zeleň pod Starou branou“. Autoři HORKÁ, Julie – 

DROCHYTKOVÁ, Jana - NEPUSTILOVÁ, Klára. Grant Nadace Partnerství ve spolupráci se Státním 

fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí – Místo pod stromy, 2012. Nová 

zeleň pod Starou branou - partnerství obyvatel, zeleně a židovské historie, Mikulov. Dokončení 

10/2013. 

 Grant Nadace Via a Nadace Era, pokračování realizace participačního projektu „Nová zeleň pod 

Starou branou, Mikulov“. Financováno z programu Era pomáhá regionům. Autoři HORKÁ, Julie – 

NEPUSTILOVÁ, Klára – DROCHYTKOVÁ, Jana. Dokončení 2014. 

 Ocenění: 3. místo v urbanisticko-architektonické soutěži o návrh parku „Severní terasy Hradec 

Králové“ spolu s AND, spol. s r.o., architektonický ateliér. 2012. 
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2.  Zvolená metoda zpracování  

Při zpracování disertační práce vycházela doktoranda z teoretických materiálů, které dlouhodobě studuje a 

také z příkladů realizací nových evropských obytných souborů, které osobně navštívila. Autorka analyzovala 

odborné materiály zaměřené na proces suburbanizace a úlohu a charakter zeleně v nových obytných 

souborech. Poznatky doplnila informacemi získanými studiem kvalitních realizací. Zvolené metody 

zpracování lze vzhledem k dosaženým výsledkům považovat za správné. 

3.  Splnění stanovených cílů  

Doktorandka splnila elementární cíl disertační práce. Tím bylo zodpovězení otázky, jaké optimální vlastnosti 

musí mít zeleň, aby naplňovala požadavky na udržitelný rozvoj území. Získané poznatky a závěry lze 

považovat za inovativní a cenné. Informace jsou z hlediska současné teorie urbanismu aktuální, 

systematické, zohledňují soudobé urbanistické tendence a mají přímou vazbu na teoretické profesní zázemí.  

 

4.  Publikování dílčích výsledků DP 

Nejdůležitější publikace: 

 WITTMANN, Maxmilián - KOUTNÝ, Jan - HORKÁ, Julie - HRUBANOVÁ, Denisa - DOKOUPILOVÁ 
PAZDERKOVÁ, Kateřina - LÖW, Jiří. Urbánní prostředí v souvislostech: utváření udržitelného města 
a jeho přírodní zázemí v souvisejících tématech. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
107 s. ISBN 978-80-7204-802-1. 

 WITTMANN, Maxmilián - HRUBANOVÁ, Denisa - HORKÁ, Julie - LHOTÁKOVÁ, Zdena - KRISTEK, 
Jan. Katalog ekologických  řešení v urbanismu  ‐  příkladné realizace. 2011. ISBN: 

978‐80‐214‐4375‐4. 

 HORKÁ, Julie. Plochy veřejné zeleně a komunitní zahrady – řešení pro udržitelný rozvoj měst. 
Česko-rakouská konference Natur im Garten: Veřejná zeleň. Langenlois, Rakousko. 2012. 
Příspěvek a přednáška. Dostupné z: http://www.veronica.cz/?id=3&i=912. 

 

Celkové hodnocení disertační práce: 

Disertační práci doporučuji k posouzení a obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě a připomínky: 

Slovní hodnocení práce: 

Disertační práce obsahuje řadu poznatků, ke kterým doktorandka Ing. Julie Horká dospěla důkladným 

studiem teoretických podkladů i existujících příkladů v terénu.  Za potenciálně hodnotný pokládám závěr 

práce, ve kterém jsou charakterizovány optimální charakteristiky zeleně obytných souborů s ohledem na 

udržitelný rozvoj území. Z formálního hlediska je práce dobře zpracována, je úplná, přehledná a 

standardně strukturovaná.  

 

Otázky a náměty k obhajobě: 

Adresně popište možnosti uplatnění výsledků disertační práce. Jak byste na výsledky disertační práce 

navázala ve své další teoretické (pedagogické) činnosti? 

 

V Brně dne 7.října 2014     Podpis: doc.Ing.arch.Maxmilian Wittmann, Ph.D. 


