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1. Aktuálnosť témy dizertačnej práce. 

Téma ktorá sa dotýka vzdialeného kontinentu s inými spoločenskými a, hospodárskymi 

a kultúrnymi, najmä však aj demografickými podmienkami, sa môže zdať pre naše prostredie menej 

aktuálna a skôr exkluzívna. Nie je to však celkom tak. Aj v našich podmienkach vznikajú zámery 

investorov s uplatnením bývania vo výškových budovách, aj keď v menšom výskyte javu a tiež 

v inom ponímaní výškových stavieb u nás a tam.  Súčasne je ale pre oponenta zložité vyjadrovať sa 

k vedeckému skúmaniu situácie, ktorú nemôže osobne konfrontovať. Napriek tomu som túto úlohu 

prijal – jednak z dôvodu odbornej zvedavosti ako sa dá s takouto témou s takýmito vstupnými 

podmienkami vedecky vysporiadať a ako sa prejaví v samotnej štruktúre práce a jej záveroch.  

 

2. Splnenie cieľov dizertačnej práce 

 Ciele práce sú obsahom kapitoly 03. Jej obsah je trocha nešťastne kombinovaný  s popisom úkolu. 

Autor síce sledoval paralelnú argumentačnú potrebu formou komentára problémov vo vzťahu 

k cieľom, ale v takomto prípade by bolo potrebné ciele jednoznačnejšie zvýrazniť (zvýraznené sú 

naopak niektoré fakty, napr.  na str.24 citácia T. Matyáška alebo na str.26 o požiadavkách na 

výstavbu počtu bytov).  Jednoznačnejšia identifikácia cieľov práce je uvedená v „Tezích DP“ na 

str.3 – „študovať a porovnávať prístupy k metropolitnému bývaniu vo výškových budovách, kde je 

kladený dôraz na efektívne využitie pozemku a účelné vytváranie dispozícií, rovnako ako sú v týchto 

(rozumiem študovaných) projektoch podstatné kultúrne, sociálne a psychologické aspekty. Na 

príklade Číny sa práca zaoberá možnosťami výstavby veľkomiest v 21. storočí.“ Ďalší cieľ práce 

dedukujeme z poslednej vety na str.27, keď autor na základe uvedených skutočností postupnej 

urbanizácie Zeme a rastu mestského obyvateľstva uvádza : „ Preto sa vo svojej práci zameriavam 

na tvorbu kompaktnej mestskej zástavby, poskytujúcej dostupné bývanie a znižujúce svoje 

ekonomické a ekologické dopady.“ 

Autor medzi očakávané výsledky práce zaradil aj otázky (str.16-17): 

- efektívneho využívania pozemku a vysokej hustoty zaľudnenia  

- hľadanie a usporiadanie hlavných podmienok a vzťahov medzi mestom, domom a bytom, 

a to v podmienkach metropolitného bývania 

- zdokumentovanie posledných trendov v mestskej zástavbe 

Tieto ciele práca naplnila, pričom ale otázka „trendov“ je prezentovaná aj „nečínskymi“ riešeniami.   

  

 



 3 . Vyjadrenie k postupu riešenia práce a prínos doktorandskej práce 

Postup práce je primeraný k téme. V kap. 02.6. autor naznačuje vedecké metódy, ktoré pri výskume 

témy používal. Uvádza tu v problematike výškových obytných budov aj špecifikum rôznych 

geografických oblastí na zemi, kde má ich aplikácia rôzne dôvody - niekde viac ekonomické, 

niekde technologické, inde sociodemografické. 

Autor zvolil postup: pozorovanie – zovšeobecnenie – analýzy – komparácia – hypotézy – 

experiment. Škoda len, že takto neboli označené aj jednotlivé kapitoly/časti výskumu. Tieto metódy 

sú popísané správne, ale vo vlastnej orientácii v práci je ťažko identifikovať napr. kde je 

hypotetická časť práce a aké hypotézy sú vyslovené. Takáto štruktúra by mala byť zrejmá už 

z obsahu práce. V opačnom prípade vyznievajú uvedené metódy ako formálne a všeobecne 

deklarované bez konkrétnej väzby.  

 

4. Význam práce pre prax a vedný odbor 

Prínos práce je v poukázaní na možnosti bývania vo výškových budovách v krajinách s rýchlym 

rastom urbanizácie. Prínosom pre naše prostredie je aj poukázanie na limity akceptácie týchto 

foriem bývania v našich kultúrnych podmienkach. Preto napr. zaradenie príkladov niektorých 

horizontálnych obytných štruktúr z európskeho prostredia ako protikladu s problematikou 

výškových obytných budov považujem za správne. Problém aplikácie záverov práce na naše 

podmienky nebol ani cieľom práce, je však potrebné si uvedomiť že prezentovaná miera aplikácie 

týchto prístupov úzko súvisí so socioekonomickými a politickými podmienkami – Čína napriek 

regulácii prírastku obyvateľstva stále vykazuje veľký rast a súčasne je tu fakt, ktorý aj autor uvádza, 

že čínske hospodárstvo je stále centrálne plánované.   

Pre odbor má význam autorov predpoklad vývoja v blízkej budúcnosti,   

 

5. Formálna úprava dizertačnej práce 

Po formálnej stránke práca spĺňa náročné kritéria. Pracuje kvalifikovane s odborným 

kodifikovaným jazykom.  

Pripomienku mám k rozsahu práce. Na 259 stranách textu a obrázkov sa stráca účinnosť hlavného 

cieľa. Viaceré časti – napr. niektoré ukážky realizácií – by bolo vhodné zaradiť do príloh. Niektoré 

pasáže textu aj do poznámkového aparátu – napr. texty o spoločenskej situácii, na str.108 

a pod...Zvýšila by sa prehľadnosť, kompaktnosť a plynulosť čítania vedeckého textu.  

Grafická úprava je primeraná. Podrobnosti k obrázkom sú uvedené v závere práce vrátane autorov 

vyobrazených stavieb, toto však je vhodné uvádzať priamo pod obrázok. 

 

6. Splnenie podmienok zákona 

     Práca má vedecký charakter, prináša vedecké prínosy a skúsenosti aplikovateľné aj v našich 

podmienkach. Je samostatnou vedeckou prácou, spĺňa podmienky kladené na dizertačnú prácu. 

Autor jednoznačne preukázal schopnosť samostatne vedecky pracovať, štylizovať predmet a ciele 

bádania a voliť primerané vedecké a výskumné postupy.  

     Podmienky zákona spĺňa. 



7. Pripomienky a otázky 

- Podrobnejšie uveďte, aké nachádza uplatnenie bývanie vo výškových budovách v našich 

podmienkach. 

- Panelové sídliská charakterizoval V.Havel (nie najšťastnejšie...) ako králikárny. Aký 

charakter majú z toho pohľadu výškové budovy na bývanie u nás a v Číne ? 

- Aký je rozdiel efektivity využitia územia bývania vo výškovej budove s porovnaním 

s intenzívnou zástavbou individuálneho bývania na str.217?   

- Na str. 224 je zmienka o „plánování bez architekta“. Aký je vzťah plánovania a bytovej 

výstavby výškových domov v Číne ?  

- Špecifické otázky k diskusii: 

              typológia bytu v čínskom vežiaku 

              exteriér výškového bytového domu 

              statická doprava a obsluha 

              porovnanie s Habitat Le Corbusiera alebo inými príkladmi v Európe 

              adaptabilita týchto budov, možnosti adaptability, asanácií (demolic)... 

              otázky participácie pri výstavbe týchto obytných komplexov (str.192 dolu)  

- podrobnejšie autorsky komentujte svoje návrhy do štruktúry a vzhľadu vežového bytového 

domu, reálnosť 

-  čo je možné a čo nie je možné prevziať 

 

8. Záverečné stanovisko 

 

Prácu hodnotím kladne, uvedené pripomienky nie sú zásadného charakteru. Práca je v súlade so 

zadaním a spĺňa podmienky uvedené v §47 ods.4 zákona o VŠ č.111/1998. 

 

Z týchto dôvodov -  

                               odporúčam prácu k  obhajobe. 

 

V Bratislave, 12.11.2017 

                                                                                                  …..................................... 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


