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OPONENTNÍ POSUDEK 
disertační práce – Ing.arch Yelena Yhuravlyova 

Z D R A V É  B Y D L E N Í 
 
 
 

Předmětem oponentního posudku bylo zhodnocení a posouzení disertační práce s názvem 

„Zdravé bydlení“, kterou v roce 2015 předložila k obhajobě Ing.arch. Yelena Zhuravlyova. 

Disertační práce byla zpracována na Ústavu navrhování Fakulty architektury VUT Brno. 

Školitelkou byla Prof.Ing.arch Hana Urbášková, Ph.D.  

Disertační práce celkem má celkem 133 stran. Je členěna celkem do 12 částí včetně úvodu 

a závěru, seznamu použité literatury a přehledu aktivit a uveřejněných prací autorky bě-

hem studia. 

1. Aktuálnost tématu 

Téma disertace je s ohledem na náročnou problematiku soudobých měst v dnešní době 

velmi aktuální. Soudobá urbanizace doprovázená stálým nárůstem městského obyvatel-

stva v globálním měřítku, je charakteristická řadou negativních dopadů na životní prostře-

dí. Hledání a aplikování principů udržitelnosti soudobých měst je jedním z hlavních úkolů 

soudobého urbanismu.  

Předkládaná disertační práce je věnována otázkám zdravého bydlení, otázkám, které jsou 

významnou součástí problematiky rozvoje soudobého osídlení. Hledat optimální východis-

ka udržitelného rozvoje dnešních měst je proto mimořádně náročným, potřebným a aktu-

álním úkolem. 

2. Splnění stanoveného cíle 

Cíl disertační práce definovala autorka v disertační práci na str. 15 jako „ … vyhodnocení 

zdravého bydlení v charakteristických městských strukturách na referenčních zahraničních 

příkladech a vytvoření kritérií a zásad navrhování urbanistických struktur pro zdravé bydle-

ní v ČR.“ Tento jasně definovaný stanovený cíl autorka v disertační práci splnila, což 

v následujícím textu oponentního posudku podrobněji dokládám. 
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3. Metody použité při vypracování disertační práce 

K řešení náročného úkolu využila doktorandka vhodně vybrané teoretické a empirické vý-

zkumné metody a postupy, které dokázala vhodně skloubit při promyšleném celkovém po-

stupu činností na řešení úkolu. 

4. Postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu 

doktoranda 

Autorka zvolila při zpracování disertační práce optimální a logický postup, který jí umožnil 

prostudovat a kriticky zpracovat množství rozsáhlých materiálů. 

Po vymezení oblasti výzkumu a stanovení cílů shromáždila a prostudovala dostupné pod-

klady, které podrobila teoretickému zkoumání. Po následné analýze příkladů různých fo-

rem městských struktur a jejich utřídění a stanovení kritérií pro navrhování zdravého byd-

lení dospěla k verifikaci stanovené hypotézy řešení na zkoumaných lokalitách města Brna. 

Na základě celkového řešení disertační práce formulovala výslední kritéria a zásady navr-

hování zdravého bydlení, která byly prostřednictvím aplikace do pedagogického procesu 

experimentálně ověřeny. 

5. Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 

Výsledky disertační práce jsou pro praxi a rozvoj vědního oboru urbanismus bezesporu 

přínosné. Práce je cenným příspěvkem nejen k problematice zdravého bydlení, ale i příno-

sem ke konkretizaci urbanistických koncepcí udržitelného rozvoje měst. 

K disertační práci Ing.arch. Yeleny Zhuravlyové nemám závažnější připomínky. Důkladnost, 

hloubka a preciznost zpracování původních výsledků, obsažených v disertaci činí z této 

práce velmi hodnotný odborný materiál. 

Vzhledem k dosažené úrovni disertační práce a jejím výsledkům doporučuji zvážit možnos-

ti jejího publikování. 

6. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Po formální stránce byla disertační práce zpracována kvalitně, přehledně a systematicky 

s výbornou adjustací. Disertační práce je zpracována na vědecké úrovni, je doplněna bibli-

ografickým aparátem, je čitelná a přehledná, s bohatým obrazovým a tabulkovým materiá-

lem. Je napsána srozumitelně na kultivované jazykové úrovni. 

7. Splnění zákonných podmínek uvedených v & 47 odst. 4 zákona o vysokých školách  

Disertační práce splnila vytčené cíle. Je příkladem kvalitně zpracovaného vědeckého mate-

riálu, který ve svém souhrnu přináší mimořádně hodnotný výsledek s řadou důležitých po-

znatků. 
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Disertační práce a její výsledky prokázaly schopnost doktorandky samostatně vědecky pra-

covat, práce obsahuje původní výsledky a nemám k ní podstatnějších připomínek. Mohu 

konstatovat, že byly splněny podmínky podle & 47 odst. 4 zákona. 

Výsledky disertační práce svědčí o profesionalitě a profesní odborné vyspělosti autorky a o 

jejích odborných znalostech, tvůrčí a odborné erudici. 

8. Jednoznačné stanovisko oponenta, zda doporučuje či nedoporučuje disertační práci 

k obhajobě 

Doporučuji přijetí disertační práce Ing.arch. Ing.arch. Yeleny Zhuravlyové s názvem „Zdravé 

bydlení“ k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu  

udělení vědecké hodnosti  

„Philosophie doktor" (Ph.D.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. 

oponent disertační práce 
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