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OPONENTNÍ POSUDEK 
disertační práce – Ing.arch Anna Koželouhová 

UDRŽITELNOST BYDLENÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY. 
PRINCIPY UDRŽITELNOSTI APLIKOVANÉ V SEGMENTU PODPOROVANÉHO 
BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Úvod 

Předmětem oponentního posudku bylo zhodnocení a posouzení disertační práce s názvem 

„Udržitelnost bydlení a bytové výstavby. Principy udržitelnosti aplikované v segmentu pod-

porovaného bydlení v České republice“, kterou v roce 2015 předložila k obhajobě Ing.arch. 

Anna Koželouhová. Disertační práce byla zpracována na Ústavu navrhování Fakulty architek-

tury VUT Brno ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ ve studijním oboru „Ar-

chitektura“. Školitelkou byla Doc.Ing.arch Dagmar Glosová, CSc.  

Disertační práce celkem má celkem 213 stran, její členění a náležitosti, které obsahuje, jsou 

v souladu se zákonem a příslušnými předpisy. 

Aktuálnost tématu disertační práce 

Téma předkládané disertační práce, zabývající se v komplexním záběru problematikou byd-

lení a jeho udržitelnosti, je mimořádně aktuální a potřebné. Od devadesátých let jsou hle-

dána hlediska a principy udržitelného rozvoje, které by bylo možno uplatnit v rozvoji měst. 

Toto úsilí je dokumentováno řadou materiálů evropského i celosvětového dosahu.  

Bydlení, které je jednou z hlavních funkcí města, má mimořádný význam pro udržitelnost 

měst a osídlení. 

Jak autorka uvádí, „tématem disertační práce je udržitelný rozvoj bytové výstavby a udrži-

telnost bydlení a jejich principy aplikovatelné v sektoru podporovaného bydlení“. K této for-

mulaci dospěla disertantka po rozsáhlém studiu předmětné problematiky a do této oblasti 

zaměřila svou pozornost a bádání.  

Disertační práce je věnována udržitelnosti jak fyzických struktur - obytným objektům a jejich 

vazbám na okolí, tak problematice sociálních struktur – činnostem a sociálním vazbám spo-

jených s bydlením. Téma disertační práce je zaměřeno jak obecně na evropské prostředí, 

tak především na hlavní modelové příklady – města Brno a Vídeň. 
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Splnění cílů stanovených v disertační práci 

Cíle disertační práce definovala autorka na str. 24, kde upřesnila původní cíle, formulované 

v pojednání k disertační práci. U SDZ, konané v roce 2014 byl jako nejdůležitější úkol stano-

veno „vytvoření souboru principů komplexní udržitelnosti bydlení a bytové výstavby, se za-

měřením na segment podporovaného bydlení“. Cíle disertační práce byly proto formulovány 

následovně: 

 nalezení modelového příkladu systému sociálního bydlení, 

 výzkum, interpretace a publikace relevantních dat, 

 formulace závěrů a doporučení pro město Brno. 

Takto definované stanovené cíle autorka v disertační práci splnila, což je v následujícím 

textu oponentního posudku doloženo podrobněji. 

Metody použité při vypracování disertační práce 

Při zpracování disertační práce zvolila doktorandka optimální a logický postup s vhodně vy-

branými teoretickými a empirickými výzkumnými metodami a postupy. V souladu se stano-

venými cíly disertační práce bylo řešení výzkumu realizováno ve třech základních blocích 

zpracování: 

 sběr, zpracování a setřídění získaných dat o řešené problematice, 

 analytický výzkum a interpretace získaných dat, 

 vyhodnocení získaných poznatků. 

Práce byla podrobněji konkretizována na uvedených zvolených příkladech modelových měst 

Brna a Vídně. 

Postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu  

doktoranda 

Po úvodním přehledu současného přehledu problematiky sociálního bydlení a jeho udržitel-

nosti v evropském a českém kontextu byla autorkou vymezena oblast výzkumu a byl zpra-

cován podrobný průzkum problematiky sociálního bydlení na příkladech srovnání hodno-

cení modelových měst Brna a Vídně. Výzkum byl zaměřen především na otázky obecního 

nájemního bydlení a možnosti aplikování získaných poznatků z Vídně na řešení obdobných 

otázek v městě Brně. 

Nastíněný postup umožnil návrh a doporučení pro řešení problematiky podporovaného 

bydlení v městě Brně. 

Postup a výsledky řešení disertační práce Ing.arch. Anny Koželouhové jsou ukázkou profesi-

onálního a komplexního přístupu k výzkumu, který umožnil získání nových cenných a objek-

tivních výsledků. 
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Význam pro rozvoj vědního oboru a praxi 

Sama autorka v 10. kapitole nazvané „Přínos pro praxi“ naznačila správně všestranný přínos 

předloženého výzkumu a jeho výsledků. Vzhledem k tomu, že byla zkoumána a řešena zá-

sadní společenská témata, má přínos disertace několik úrovní, a to v následujících oblas-

tech: 

 obecní samospráva - přínos spočívá především pro oblasti tvorby koncepcí sociál-

ních bytových politik na úrovni obecních samospráv, 

 pedagogická činnost – pro výuku architektury a urbanismu ve vazbě na doprovodné 

odborné předměty - sociologie, ekonomie, 

 odborná veřejnost a praxe – využití výsledků výzkumu je relevantní pro komplexní 

přístup při tvorbě a realizaci projektů bytových domů a obytných komplexů, 

 laická veřejnost – výsledky práce mohou přispět k informaci o možnostech a pod-

mínkách bydlení, získání dotací apod. 

Je možno konstatovat, že předložená disertační práce je cenným příspěvkem nejen k pro-

blematice bydlení, ale je i přínosem pro zaměření a konkretizaci urbanistických koncepcí při 

řešení udržitelného rozvoje měst. 

 

K disertační práci Ing.arch. Anny Koželouhové nemám závažnější připomínky. Hodnota pů-

vodních výsledků, obsažených v disertaci činí z této práce velmi hodnotný vědecký materiál, 

který byl zpracován s mimořádnou důkladností, hloubkou a precizností. 

Vzhledem k dosažené úrovni disertační práce a jejím výsledkům doporučuji zvážit možnosti 

publikování celé práce nebo jejích vybraných částí. 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Disertační práce je zpracována kvalitně, přehledně a systematicky a má  výbornou adjustaci. 

Její zpracování je na vědecké úrovni, je vhodně doplněna bibliografickým aparátem, diser-

tační práce je čitelná a přehledná, má bohatý tabulkový materiál. Je napsána srozumitelně 

na kultivované jazykové úrovni. 

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

Disertační práce splnila vytčené cíle. Jde o kvalitně zpracovaný vědecký materiál, který ve 

svém souhrnu přináší velmi hodnotný výsledek s řadou důležitých poznatků. 

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 dokazují profesionalitu a profesní odbornou vyspělost autorky, 

svědčí o jejích odborných znalostech, tvůrčí a odborné erudici. 
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Jednoznačné stanovisko oponenta, zda doporučuje či nedoporučuje disertační práci  

k obhajobě 

Doporučuji přijetí disertační práce Ing.arch. Anny Koželouhové s názvem  

„Udržitelnost bydlení a bytové výstavby. Principy udržitelnosti aplikované v segmentu pod-

porovaného bydlení v České republice.“  

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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