
Oponentský posudek disertační práce Ing. arch. Yvony GERŽOVÉ, zpracované 
na téma „Pracovní /výrobní/ prostředí bez bariér“. 
 
Oponentský posudek disertační práce je zpracován jako celkové hodnocení, tedy 
v textu hodnocení nejsou detailně rozebírány jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Není 
opakován ani obsah disertace atd., a to dle pokynů a požadavků daných protokolem.  
V hodnocení disertační práce je postupováno dle stávající a platné metodiky. 
 

1. Aktuálnost zpracovaného tématu se v poslední době stává zcela zásadním 
pro další udržitelný rozvoj společnosti. Demografický vývoj profilu společnosti 
je již dnes téměř limitujícím faktorem představy o budoucnosti. Vývoj vědy  
a techniky jako reakce na aplikovaný základní výzkum výrazně mění charakter 
profilu společnosti ve všech jeho oblastech. Až v příliš blízké budoucnosti 
bude třeba řešit problémy variant možné zaměstnanosti nejen osob  
s handicapem, ale i radikální změnu věkového profilu tzv. aktivně pracujících. 
Téma zpracované v disertační práci je nejen z tohoto pohledu mimořádně 
aktuální. 

 
2. Disertační práce nejen že naplila vytýčený cíl, kterým je pojmenování 

možností řešení problematiky práce občanů s tzv. handicapem, ale i jakým 
způsobem je možné tento požadavek naplňovat. Disertační práce nabízí  
i mimořádně zajímavý terénní výzkum, který zásadně ovlivňuje kvalitu 
prezentovaných teoretických analýz a úvah. 

 
3. Základním tématem disertační práce je téma pracovní / výrobní / prostředí bez 

bariér, tedy téma, které je řešeno v mnoha legislativních materiálech. 
Skutečností je, že tyto materiály jsou až příliš často pouhým konstatováním 
skutečnosti, zjednodušeně řečeno, že tento problém existuje. Neřeší ale 
podstatu problému, tedy nenabízí ani způsoby jak těmto situacím předcházet, 
jak je analyzovat a jakými prostředky /obecně vyjádřeno/ na ně konstruktivně 
reagovat. Zcela zásadním přínosem práce je, že nabízí způsoby, jak můžeme 
propojit teoretické závěry, vycházející z analytických rozborů, s konkrétními 
postupy dílčích řešení. Konkrétním a zásadním přínosem práce je systém 
možných řešení ve vytváření pracovišť pro ty, jejichž schopnosti aktivního 
zapojení se do celospolečenského dění jsou nějakým způsobem limitovány 
jejich tzv. nedostatečnostmi.  

 
4. Disertační práce je z pohledu jejího významu pro praxi, tedy obsahu 

/myšlenkového základu/ reagujícího na požadavky, které vychází  
z problematiky tvorby pracovního prostoru-prostředí, event. pro rozvíjení 
vědního oboru zabývajícího se touto problematikou, významným přínosem. To 
se týká zejména intenzivního hledání odpovědí na jasně formulované otázky  
a požadavky. Toto základní schéma práce je podloženo důsledně 
zpracovanou analytickou částí práce, která je ve svých výstupech 
konfrontována reálnými výsledky terénního výzkumu, jehož součástí jsou  
i konzultace s kompetentními zástupci institucí, zajišťujícími praktické dopady 
tzv. legislativních kroků /systému/. 
 
 



5. Disertační práce po formální stránce je zpracována na mimořádně kvalitní 
úrovni a důsledně /plně/ respektuje požadavky na ni kladené. Po jazykové 
stránce je zpracována srozumitelnou a velmi čtivou formou. Text disertační 
práce je velmi vhodně doplněn a zvýrazněn pečlivě vybranými vyobrazeními 
/foto, grafika, grafy/.  

 
6. Hodnocená disertační práce v plném rozsahu splňuje všechny podmínky dané 

paragrafem 47. odst. 4 zákona. 
 

7. Na základě konstatovaného jednoznačně doporučuji disertační práci 
k obhajobě a po jejím obhájení udělení akademického titulu Ph.D. autorce 
práce, Ing. arch. Yvoně Geržové. 

 
8. Závěrem hodnocení disertační práce si dovolím pracovní poznámku, týkající 

se dalšího možného využití této práce. Doporučuji, po zapracování event. 
připomínek oponentů, podnětů, které by vyplynuly při obhajobě a po 
nezbytných technických úpravách, disertační práci publikovat /včetně event. 
využití CD a jiných nosičů/, a tak ji využívat jako studijní materiál pro studenty 
architektury a stavitelství na FAST a jiných škol podobného zaměření, 
případně i pro praxi. 

 
V disertační práci nejsou žádné podstatné nedostatky, které by mohly negativně 
ovlivnit celkové – závěrečné, výrazně kladné hodnocení.  
Předmětem odborné rozpravy by se mohlo stát téma budoucnosti a tedy i vývoje 
v řešení této problematiky ve vazbě na poznatky „aplikovaného výzkumu“ /event. 
základního výzkumu/ ve smyslu např. rekonstrukční chirurgie atd., což se následně 
může výrazně promítat i do faktorů ovlivňujících požadavky na kvalitu životního 
prostředí a prostoru, zejména pro realizaci pracovních aktivit. Toto téma souvisí  
i s možnostmi nových technologií, které mohou využívat lidé s handicapem pro své 
pracovní zapojení atd. Je to téma inkluzivního projektování, které se snaží tuto 
problematika citlivě, konstruktivně a komplexně  řešit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 7. 10. 2014 
 
                                                                                  Prof. Ing. arch.Jiljí Šindlar,CSc. 
                                                                                  ústav architektury /ARC/ 
                                                                                  FAST  VUT v Brně  
 

 


