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Aktuálnost tématu 

V současnosti žije v České republice ve městském prostředí velká většina obyvatelstva (zhruba 75% 
populace, v některých evropských zemích i více). Celkově ve světě žije ve městech v průměru zhruba 
polovina populace a tento podíl stále stoupá. Současně ve velké části měst, především megapolí, 
narůstá znečištění životního prostředí, zejména ovzduší. Prudký nárůst městského obyvatelstva sebou 
nese i další negativní jevy jako jsou suburbanizace, slumy, přetížení infrastruktury atd. Disertační práce 
tedy řeší velmi aktuální téma, byť se zabývá pouze vybranou částí problematiky, cílenou k navrhování 
urbanistických struktur na území ČR. 

Splnění stanoveného cíle 

Podle autorky je cílem disertační práce „ … vyhodnocení zdravého bydlení v charakteristických 
městských strukturách na referenčních zahraničních příkladech a vytvoření kritérií a zásad navrhování 
urbanistických struktur pro zdravé bydlení v ČR.“ Tohoto cíle bylo plně dosaženo, jak dále posudek 
dokládá. 

Metody použité při vypracování 

Autorka využila pro řešení problematiky jak teoretické tak empirické metody. Vlastní práci předcházelo 
vymezení oblasti výzkumu a dále stanoveni jeho cílů. Autorka vycházela jak ze studia vhodných 
dostupných pramenů k dané problematice, tak z praktických zkušeností z projektování a realizace 
zdravého bydlení. Následně provedla analýzu těchto vstupů a na jejím základě stanovila obecné, v praxi 
použitelné závěry, konkrétně navrhla sadu kritérií pro projektování a realizaci zdravých sídel a zdravého 
bydlení, která následně modelově ověřila. Tyto metody odpovídají potřebám řešení dané problematiky. 
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Postup řešení problému 

Za účelem dosažení výše uvedeného cíle autorka shromáždila a utřídila potřebné informace a to jednak 
na základě studia dostupných materiálů k tématu (viz seznam použitých zdrojů) a jednak na základě 
studia zejména zahraničních příkladů projektů a realizací zdravých sídel. Tyto jednotlivé příklady jsou 
v práci doloženy jak výkresovou tak i fotografickou dokumentací a výstižně popsány a analyzovány.  

Na základě uvedeného provedla autorka zhodnocení současného stavu problematiky a popsala 
tendence spojené s nutností a možnostmi ekologické realizace či přestavby sídel. Práce vhodně třídí 
zkoumané příklady, a následně i kritéria pro navrhování zdravých sídel, dle jejich umístění a charakteru 
do tří základních skupin na lokality mimo město (rozvojové plochy mimo zastavěné území), ve městě 
(rozvojové plochy v zastavěném území) a lokality přestaveb městských čtvrtí (přestavbové plochy staré 
zástavby a brownfields).  

V závěru autorka na základě uvedeného výzkumu vyvozuje povinná a doporučená kritéria jak pro výběr 
vhodné lokality realizace zdravého sídla, tak pro návrh zdravého bydlení. Tato kritéria následně ověřuje 
na konkrétních lokalitách města Brna i prostřednictvím zadání studentských prací k tomuto tématu. 
Tento postup řešení je vhodný pro danou problematiku. 

Výsledky a konkrétní přínos autora 

Hlavním výsledkem práce a současně původním vlastním přínosem autorky je stanovení zásad 
navrhování zdravého bydlení, jde zejména o navržená povinná a doporučená kritéria pro výběr vhodné 
lokality realizace zdravého sídla a pro vlastní návrh zdravého bydlení a jejich ověření na konkrétním 
území a v rámci studentských prací.  

Dalším přínosem práce je celkové utřídění, analýza a zobecnění stávajících poznatků a přístupů 
k tvorbě zdravého bydlení, včetně podrobné analýzy příkladů ekologických rekonstrukcí ve městech a 
zdravého bydlení a konečně návrh modelu zdravého sídla uplatňujícího současné poznatky urbanistické 
ekologie a analýza možností využití tohoto modelu v urbanistické teorii a praxi. 

Je možno konstatovat, že většina připomínek, uplatněných zpracovatelem posudku již dříve k pojednání 
k této státní doktorské zkoušce, byla autorkou disertační práce akceptována. Snad jako jediná 
připomínka tak nadále zůstává absence bližšího popsání souvislostí s územním plánováním, a jeho role 
jako rozhodujícího faktoru při uvedení myšlenky urbanisty a architekta do života a následné realizace. 

Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 

Přesto, že by se dalo o navržených kritériích i jejich praktických aplikacích ještě diskutovat (to by však 
mělo být předmětem dalších prací), je přínos disertace v teoretické i praktické rovině nesporný. Závěry 
práce jsou využitelné v oboru urbanismus i v oboru územní plánování, dále ve výuce tohoto oboru a 
případně i jako východisko další vědecké práce. 

Formální úprava 

Práce je vhodně a přehledně členěna a má dobrou grafickou úpravu. Text je provázen fotodokumentací, 
výkresovou dokumentací, schématy a tabulkami, jsou uváděny příslušné zdroje informací. Součástí je 
rozsáhlý seznam použité literatury a publikační činnosti a dalších aktivit autorky.  

Splnění zákonných podmínek a doporučení k obhajobě  

Autorka zvolila aktuální téma i vhodné metody jeho zpracování a současně prokázala schopnost 
samostatné vědecké a tvůrčí činnosti v oboru urbanismus. Disertace obsahuje původní práce autorky. 

Doporučuji tuto disertační práci k obhajobě. 

V Brně 23. 9. 2015                  Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 


