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1. aktuálnost tématu disertační práce: 
 
Téma zvolené pro disertační práci je aktuální především s ohledem na rozvoj a vývoj staveb v 
zoologických zahradách v 21. století a neexistenci podobné publikace v daném směru. 
 
 
2. splnění stanovených cílů: 
 
Disertační práce splnila vytýčené cíle v ní uvedené. Student vytvořil ucelené dílo, které poskytuje 
úvod do dané problematiky se zaměřením na rozdělení staveb v zoologických zahradách a s důra-
zem na problematiku při návrhu pavilonů ekosystémů a na vytvoření metodického podkladu pro 
výuku předmětu „ZOO stavby“ na vysokých školách.     
 
 
3. postup řešení problému a výsledky disertační práce včetně jejího přínosu: 
 
Student k řešení práce přistoupil jak pomocí vědeckých metod a sběru informací, tak i prezentací 
studentské a své vlastní tvorby na dané téma včetně ukázek realizací moderních pavilonů 
z posledních let. Výsledkem práce je komplexní dokument, který nabízí pohled architektury na 
stavby v zoologických zahradách, jehož přínos spočívá především v uvedení do problematiky při 
navrhování ZOO staveb a pro pochopení souvislostí a cílů, které jsou s tímto tématem spjaty.  
 
 
4. význam pro praxi: 
 
Posuzovaná disertační práce bude v praxi přínosem nejen jako základ pro budoucí výuku předmětu 
„ZOO stavby“, ale i pro projektanty pracující pro zoologické zahrady, kteří z ní mohou čerpat 
především z části týkající se návrhu pavilonů ekosystému. 



 
     
5. formální úprava a jazyková úroveň disertační práce:  
 
Disertační práce je z hlediska formální úpravy a jazykové úrovně na velmi vysoké úrovni. 
Jednotlivé části jsou přehledně rozděleny a práce je psána „velmi čtivě“ s viditelným zaujetím 
studenta pro dané téma.      
 
 
6. splnění podmínek uvedených v § 47 ods.4 v Zákoně o vysokých školách: 
 
Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 ods.4 v Zákoně o vysokých školách. 
 
 
7. doporučení k obhajobě práce: 
 
Disertační práci doporučuji  k obhajobě. 
 
 
 
 
V Horní Brusnici dne 25.11.2014 
 
                                                                                             Ing. Petr Jiřička 
 


