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1. Aktuálnost tématu 
 
Snižování energetické náročnosti budov a s tím související požadavky na zdravé bydlení je 
setrvalý trend ve stavebnictví v celém globalizovaném světě. Zhruba do poloviny 20. století 
byla tato otázka řešena především léty ověřenými metodami pasivní ekologie. Rychlý vývoj 
systémů technických zařízení budov a stavebních materiálů však přinesl mnohé změny 
a trendy v požadavcích na stavby. Architekti často nestačí reagovat dost rychle na tyto 
požadavky, a proto je nutné, aby byla této problematice věnována patřičná pozornost na 
nejvyšší vědecké a profesionální úrovni a v celosvětovém záběru. 
Pro Českou republiku je charakteristické, že zejména nestabilní politické a hospodářské 
prostředí 20. století přinášelo v této oblasti rozdílné pohledy a trendy, což se projevilo 
značnou mnohotvárností architektonické tvorby. Stále nejsme schopni dosáhnout 
architektonické a inženýrské úrovně u energeticky úsporně řešených budov jako v zemích, 
kde se tato problematika rozvíjí několik desítek let.  
Výzkum zdravého bydlení je tedy vysoce aktuální téma vhodné k vědeckému zkoumání. 
 

2. Zvolená metoda zpracování 
 
Autorka práce uvádí, že při zkoumání použila teoretické a empirické výzkumné metody.  
Prvním krokem bylo vymezení oblasti výzkumu a stanoveni cílů. Následně byly shromážděny 
a prostudovány dostupné podklady, které byly podrobeny teoretickému zkoumání 
a proveden průzkum současného stavu řešené problematiky.  
Dále byl proveden sběr dat a materiálů realizovaných urbanistických struktur obytného 
prostředí v zahraničí.  
Podkladní materiál byl roztříděn do tří skupin (skupina A – mimo město, skupina B – ve 
městě, skupina C – přestavba městských čtvrtí).  
Poté byl proveden výběr zkoumaných prvků a vypracována analýza různých forem městských  
struktur z pohledu používaných zásad a kritérií udržitelného rozvoje.  
Následně byly zkoumané prvky jednotlivě hodnoceny podle stanovených kriterií a vzájemně 
porovnány ve výsledné hodnotící tabulce.  
Závěry jsou shrnuty v kapitole 10., tedy v závěrech disertační práce. 
 

3. Splnění stanovených cílů 
 
Cílem disertační bylo především provést výzkum současného stavu zdravého bydlení 
v celosvětovém měřítku a dále pak především shrnout tento výzkum do přehledných kapitol, 
aby bylo možné jeho výsledky dále uplatnit a zobecnit. 
Hypotéza, byla důležitou součástí teoretického výzkumu této disertační práce a byla 
podkladem pro další empirický výzkum, který měl potvrdit nebo falzifikovat vyslovenou 
hypotézu. Verifikace hypotézy proběhla na zkoumaných lokalitách města Brna. Pro výběr 
lokality byly hypotézou stanovená kriteria zdravého bydlení, rozšířena o kritéria výběru 
vhodné lokality zdravého bydlení pro jednotlivé skupiny urbanistických struktur A, B, C.  
Na základě vypracovaných poznatků byla stanovena výsledné kritéria a zásady navrhování 
zdravého bydlení, které byly v rámci aplikace poznatků do pedagogického procesu 
experimentálně ověřeny a hypotézu potvrdily v plném rozsahu. 
 
Můžeme tedy konstatovat, že cíle práce byly naplněny. 
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4. Původní výsledky řešení vědeckého problému 
 
Původní výsledky práce jsou patrny zejména v kapitolách 7. Hypotéta a v kapitole 8. 
Verifikace hypotézy. Zejména sedmá kapitola přináší systematizovaný a zobecňující pohled 
na současné realizace komplexů zdravého bydlení, což může mít vliv na další tvorbu v této 
oblasti. V tomto smyslu je práce jednoznačně přínosná a splňuje požadavky na disertační 
práci kladenou.  
 

5. Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 
 

Sledovaná problematika je velmi aktuální. Nepochybně na toto téma vznikají a budou vznikat 
další vědecké a také populárně naučné práce. Tak jak je práce sestavena a napsána, bude 
jistě sloužit jako zdroj a podklad dalších vědeckých prací, zejména z oblasti urbanismu a také 
architektury. Lze předpokládat, že bude nápomocna dalšímu rozvoji sledovaného vědního 
oboru. 
 

6. Formální úprava disertační práce 
 
Předkládaná disertační práce splňuje všechny formální požadavky na ní kladené. 
Struktura práce je jasně členěna, přičemž jsou respektována aktuální pravidla pro psaní 
vědeckých prací.  
Zpracování celého dokumentu je pečlivé, na dobré grafické úrovni a jen s drobnými překlepy. 
 

7. Jednoznačné stanovisko oponenta 
 
Ve smyslu ustanovení Studijního a zkušebního řádu doktorského studijního programu 

Architektura a urbanismus (P3501) a oboru Urbanismus (3501V009) jednoznačně  

 

doporučuji 
 
disertační práci k obhajobě před komisí pro obhajobu disertační práce a po úspěšném 
zodpovězení připomínek a námitek v průběhu obhajoby, udělit paní Ing. arch. Yeleně 
Zhuravlyové vědeckou hodnost Ph.D. 

 
Připomínky a náměty: 
 
Jaký předpokládáte další vývoj zdravého bydlení? 
Bylo možné u sledovaných objektů nalézt také nějaké bytové dispozice, které by přinášely 
nové trendy v oblasti zdravého bydlení? 
 

 
 
 
V Ostravě 23.9.2015                                         Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. 


