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1. Aktuálnost tématu disertační práce 

Téma disertační práce je originální, velmi zajímavé a aktuální. Architektura areálů 
zoologických zahrad a staveb v nich je atraktivní jak v rovině úvah o způsobech zpřístupnění 
světa zvířat člověku, tak z pohledu hledání optimální funkce a formy architektury. Je zřejmé, 

že autor se tématem dlouhodobě zabývá s velkým nasazením  prakticky ve vlastních 
architektonických návrzích a rovněž ve výuce ateliérové tvorby na Fakultě architektury VUT 
Brno. 
 

2. Splnění stanoveného cíle 
Autor disertace si stanovil čtyři základní cíle:  

 posoudit, zda se v případě staveb pro zoologické zahrady jedná o architekturu 
(kategorii architektonické tvorby?) 

 systémově kategorizovat „zoo stavby“ s důrazem na problematiku komplexních 
expozic pavilonů ekosystému 

 analyzovat základní soudobé principy navrhování „zoo staveb“ se zaměřením na 
pavilony ekosystému 

 vytvořit dokument pro praxi a metodický podklad pro výuku předmětu „zoo stavby“ 
na vysokých školách 

Nerozumím příliš prvnímu z cílů práce – určit, zda se v případě staveb pro zoologické zahrady 
jedná o architekturu či nikoliv. Pokládal by si autor stejnou otázku, pokud by se v práci 
věnoval teoreticky třeba stavbám muzeí (která jsou typologicky zoologickým zahradám 
opatrujícím a zpřístupňujícím sbírku živočišných druhů nejblíže)? Pravděpodobně ne. Ostatně 
autor sám obecně typologicky zařazuje zoologické zahrady mezi muzea (str. 31). 
Druhý cíl (kategorizace „zoo staveb“) autor sleduje v části I. textu (str. 32-50), kde 
vyjmenovává různé funkční celky zoologické zahrady (provozní zázemí, oddechovou část, 
část pro výchovu a vzdělávání, chovatelskou část a část pro vědu a výzkum). Mezi tyto 
funkční celky charakterizující teoreticky provoz obecné zoologické zahrady je vložen text o 
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realizaci pavilonu environmentální výchovy podle autorova návrhu, který by bylo vhodnější 
jako praktický příklad ilustrující teoretické závěry zařadit až mezi přílohy práce za hlavní text. 

Třetí cíl  stanovit zásady pro navrhování s akcentem na pavilony ekosystému  podrobně 
popisuje část III. disertační práce (str. 59-86). 

Za naplnění čtvrtého cíle  vytvořit dokument pro projekční praxi a podklad pro výuku lze 
považovat celý text disertační práce, který by pro vytvoření těchto podkladů mohl 
v budoucnosti sloužit. Vřele bych doporučila využít k další práci na textu interdisciplinární 
přístup a spolupráci. 
I přes výhradu k nejasnému smyslu prvního cíle práce (který ani nebyl předmětem zadání) 
text práce naplňuje v části C) formulované cíle práce. 
 

3. Postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního 
přínosu doktoranda 

Při zpracování práce autor postupoval v souladu s vytčenými cíli. V úvodní části B) popisuje 
vývoj vztahu člověka a zvířete a jeho odraz v podobě staveb určených pro prezentaci a 
později chov a výzkum divokých zvířat. Vyhýbá se zde konkurenčním názorům na chov zvířat 
v zajetí.  
Výsledky studia a shrnutí vlastních zkušeností je uvedeno v části E), která se věnuje 
navrhování staveb pro zoologické zahrady v současnosti. 
Neporozuměla jsem, proč je v této části textu práce zařazena část II. Vlivy, součinitelé a 
determinanty architektonické tvorby. Tato obecná část textu (str. 55-58) je citována 
výhradně z jednoho zdroje a její začlenění do celku spočívá pouze v závěrečném 
konstatování autora o tom, že obecné principy platí rovněž pro stavby zoologických zahrad.  
Za hlavní konkrétní přínos práce je možné považovat shrnutí teoretických poznatků o 
zkoumaném druhu staveb s akcentem na využití praktických zkušeností z vlastní projekční a 
pedagogické praxe. 
 

4. Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 
Práce věnovaná systematicky stavbám pro zoologické zahrady je už tím, že vznikla, 
hodnotným článkem v soustavě teoretického poznávání jednotlivých typologických druhů. 
Typologii (nauce o typu, jeho obecných vlastnostech a zásadách navrhování) se v současnosti 
velká pozornost v teorii architektury nevěnuje a začínají chybět kvalitní podklady pro výuku i 
navrhování u mnoha typologických druhů. Typologie rovněž vytváří pojmový aparát – 
definice jednotlivých pojmů, které jsou v současnosti značně rozkolísané. Z tohoto pohledu 
bych velmi uvítala, pokud by v textu práce byly používané pojmy definovány a přesně 
vysvětleny. V názvu práce i v textu se mnohokrát opakuje výraz „zoo stavby“, nikde ale není 
precizně vysvětleno, co to podle autora přesně je (všechny stavby v areálech zoologických 
zahrad? nebo jen některé, určené pro chov a prezentaci zvířat?). Spojení slov „zoo stavby“ je 
v textu užívané jako odborný termín, ale běžně se zatím nepoužívá. Proto by definice tohoto 
pojmu, případně i úvaha nad jeho jazykovou modifikací byla velmi užitečná.  
V celé práci je velký důraz kladen na praktická řešení vycházející z osobní zkušenosti a zaujetí 
autora, což považuji za hlavní přínos. 
 

5. Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 
Formální úprava disertační práce je určena interními předpisy fakulty. Práce je uspořádána 
v souladu se směrnicí č. 5 (Směrnice děkana Fakulty Architektury VUT v Brně pro studium v 
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doktorském studijním programu 2014/2015), základní požadavky na formální úpravu podle 
této směrnice splňuje. 
Při čtení se mi práce jevila poněkud nepřehledná, což je zčásti způsobeno členěním podle 
směrnice, částečně pak grafickou úpravou a rozkolísanou typografií textu. Obrázky v textu 
slouží spíš jako ilustrace, postrádala jsem jednotné popisy včetně důsledného uvádění zdrojů 
obrázků, jejich číslování (a seznam). Obsahově mi chyběly přehledné situační výkresy 
k uváděným příkladům a grafická schémata ilustrující celkový provoz a provozní vztahy 
v objektech. Práce nepoužívá poznámkový aparát (což obecně nemusí snižovat hodnotu 
obsahu textu, je to ale podle současných požadavků považováno za formální znak vědecké 
práce). Bibliografické citace jsou uspořádány formou číselného odkazu a práce obsahuje 
jejich seznam. Nikdy není v citaci odkazováno na příslušnou stránku textu, vždy jen obecně 
na zdroj. Podoba bibliografických citací v seznamu a rovněž seznam literatury není v souladu 
s ČSN ISO 690. Postrádám širší záběr studované a odkazované literatury k tématu (nejvíce 
v úvodní části práce shrnující současný stav poznání). Práce obsahuje na některých místech 
citace, které jsou uvedeny v textu, ale chybí zdroj v seznamu citací (např. Kurial str. 43, Jung, 
Šáchová str. 62). 
Práce obsahuje drobné gramatické a typografické chyby a překlepy. Velmi často se v textu 
objevuje slovo „zoo“ a „zoo stavby“ v různých podobách psané formy - ZOO, Zoo, zoo 
(přičemž jazykově správně je pouze zoo). 
 

6. Splnění podmínek § 47 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) 
V souladu se zákonem o vysokých školách autor disertace prokázal schopnost samostatně 

tvůrčím způsobem navrhovat architektonická řešení a teoreticky reflektovat vlastní návrhy i 

obecná pravidla a požadavky na zpracovávaný typ staveb v domácím i mezinárodním 

kontextu. Disertační práce obsahuje původní výsledky v oblasti teoretické i praktické. 

 
7. Doporučení k obhajobě 

Ing. arch. Ivo Boháč v předložené disertaci prokázal svoji schopnost tvůrčí i vědecké práce. 

Disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

Přeji autorovi práce hodně úspěchů na poli tvůrčím, pedagogickém i vědecko-výzkumném. 

Doufám upřímně, že jeho přímé metody výzkumu mezi zvířaty (jak je doloženo v práci 

fotografií na str. 30) povedou vždy jen ku prospěchu obou stran. Obdivuji osobní přátelský 

kontakt autora s plazem, kterého bych sama pozorovala raději jen z bezpečné vzdálenosti. 

 

 

V Ostravě dne 23. 11. 2014 


