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1. Aktuálnost tématu  

Téma dizertace je aktuální zejména dnes a tady – kdy nám před očima mizí celé svébytné 

krajiny, zapatlané univerzálními architekturami, kalifornskými pseudoslohy s dominantami 

dotovaných euro-rozhleden.  

2. Splnění stanovených cílů 

Cíl práce, přestože je formulován velmi ambiciózně, je naplněn a je poznat, že celá práce je 

vytvořena velmi poctivě a vyčerpávajícím způsobem.   

3. Postup řešení problému, výsledky práce a konkrétní přínos doktoranda 

Návrh disertační práce je nadstandardní svým rozsahem i hloubkou zpracování. Obsahově je 

práce rozhodně nadprůměrná. Při kritickém zpracování velmi početné literatury dospěl 

doktorand velmi přirozeně ke zpracování metodou kompilativní a syntetickou. Komplexně 

shromáždil oborové podklady na všeobecné úrovni, které doplnil zjevně osobní zkušeností a 

vlastní filosofií. Ve vlastním záběru práce architekta je velmi profesionální a kvalitní. 

Zároveň se však doktorand místy dopouští chyby, která provází architekty obecně po celou 

moderní dobu – plete se do cizích vědeckých oborů a protože jim příliš nerozumí, dovoluje si 

v nich místy odvážná tvrzení. Představa, že rozumíme všemu, vede k často naivním a 

romantickým polopravdám. 

Např.  

- proč je mluveno o návsi jako obdobě městského náměstí, když náves sloužila 

především hospodářským účelům (shromažďování dobytka, napájení v rybníčku atd.); 

- proč používá, patrně sveden novinářským žargonem, slovo ekologie místo správného 

termínu životní prostředí člověka; 

- proč má autor potřebu vysvětlovat co je kapitalismus či globalizmus; 

- proč je uráženo baroko („podnikatelské baroko“), které je bezesporu jedním z vrcholů 

architektury u nás a nikdy vesnické prostředí nedegradovalo, jako dnešní 

pseudoromantické či pseudomodernistické stavby. 

Vzhledem k specifickému charakteru vybraného tématu naopak postrádám některé 

souvislosti, na které se  problematika váže, zejména na přírodní a historické charakteristiky.  

Např.:  

- Kysuca je pojata jako samostatný region bez zdůraznění vnějších vazeb na historii 

(historický postup v osvojování krajiny, prostorově funkční vazby v Trenčínské župě); 

- není zdůrazněna spojitost osídlení i kultury regionu s Valašskou kolonizací 

moravských Beskyd, polských Góralů z Jablunkovska, Źiwiece, Zakopanego, 

ukrajinského Zakarpatí,  slovenské Oravy a Spiše atd. Zde by se jistě našla pro naši 

profesi důležitá fakta o tradičním osídlení i formě domů; 

- chybí mi alespoň rámcový popis přírodních charakteristik, z nichž lze odvodit právě 

používané tvarosloví a materiály staveb a alespoň zmínka o CHKO Kysuce a o 

regulativech vyplývajících z jejího statutu; 

- všechny úvahy i regulativy jsou věnovány pouze hlavnímu stavebnímu objektu, 

přičemž z historie víme, že nejdůležitější stavby na statku byly zemědělské (stáje, 

stodoly, kolny na nářadí atd.). Ty jsou dnes nahrazovány garážemi, dílnami či 

přístřešky různého určení.   

 



Tyto připomínky samozřejmě nesnižují výraznou kvalitu celé práce, ke které v naší vlastní 

profesní vybavenosti nelze mít větších připomínek. Snad jen na okraj – mám pocit, že boj za 

udržení a rozvoj regionálních krajin, včetně sídel, často nemusí být veden s domorodci, ale 

s kolegy architekty. Je také dost možné, že neúcta k vlastní regionální tradici paradoxně 

souvisí s malou mobilitou obyvatel, protože originalita místního prostředí vynikne většinou až 

ve srovnání s ostatní Evropou.  

4. Význam pro praxi či rozvoj vědního oboru 

Vytvoření otevřeného, polyfunkčního modelu principů regulací, podepřených technickými i 

estetickými danostmi, stejně jako bohatými zkušenostmi s regulacemi v jiných státech, má 

šanci být významným podkladem nejen pro regulace venkovské zástavby na Kysuci, ale i 

jako vzor v dalších územích. Soubor doporučení je fakticky nezbytný v ochraně 

velkoplošných chráněných územích přírody, kde ochrana dochovaných krajinných hodnot 

(včetně zástavby) je jedním z prioritních zákonných cílů péče. 

5. Formální úprava práce a její jazyková úroveň 

Práce obsahuje 113 stran textu, bohatě doprovázeného 144 obrázky a schématy. Grafické 

zpracování práce je na vysoké úrovni a plně vyhovuje potřebám prezentace. Z hlediska 

jazykového je třeba se obecně zamyslet nad srozumitelností textu ve slovenštině. Naštěstí 

ještě patřím ke generaci, pro kterou je slovenština druhým mateřským jazykem a mám ji rád.  

6. Splnění podmínek dle § 47 odst. 4 zákona 

Práce prokazuje schopnost a připravenost doktoranda k samostatné činnosti v oblasti vývoje i 

teoretické a tvůrčí umělecké činnosti.  

Práce obsahuje v převážné míře původní výsledky, opřené o bohatý analytický materiál, 

doplněný hojnými a věcnými citacemi. Výsledky prezentované v kap. h jsou vhodné 

k zveřejnění v odborných časopisech, část h.5 – Súbor doporučení - je přímým podkladem 

použitelným pro rozhodovací činnost orgánů územního plánování a ochrany přírody. 

7.  Jednoznačné stanovisko k doporučení práce k obhajobě 

Práce je velmi kvalitně zpracována a plně ji proto doporučuji k přijetí. 

 

 

 

V Brně dne 20.2.2015                                                                        Jiří Löw v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


