
Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta architektury 

Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 

 

STANOVISKO ŠKOLITELE 
 

Student: ing.arch.IVO BOHÁČ   

Doktorský studijní program:  Architektura a urbanismus 

Studijní obor: Architektura ( 3501V002)    

Školitel:  prof.Ing.arch.Helena Zemánková, CSc                            

 

Název disertační práce:  

ZOO STAVBY – ARCHITEKTURA JAKO OKNO DO PŘÍRODY 

PAVILON EKOSYSTÉMŮ  

 

 

 

1.  Teoretická příprava, praktické zkušenosti: 

Student  se dlouhodobě profesně věnuje zoo stavbám – jako architekt i jako pedagog na fakultě 

architektury v Brně. V  průběhu doktorandského studia  systematicky studoval domácí i zahraniční  

publikace, výroční zprávy a materiály z českých i světových  zoologických zahrad. Mezinárodní charty , 

memoranda  a roli odborných pracovišť. Seznámil se s politikou  a programem  významných světových 

organizací IUCN, WAZA WZACS, WWF k managementu budoucností ohrožených zvířat a ke strategii 

ochranářské práce ZOO, s důležitými úmluvami o světovém dědictví, o biologické diverzitě, o 

mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijící fauny a flóry a dalšími dokumenty. Zanalyzoval  

úspěšné domácí a zahraniční realizace .  

Praktické zkušenosti získal vlastní tvorbou – z níž nejdůležitější je návrh konceptu a realizace Centra 

enviromentální výchovy  - Hanácký statek, ZOO Vyškov ( oceněná jako stavba roku) a také účastí na 

architektonických soutěžích . V disertační práci je publikován   návrh disertanta   v otevřené 

architektonické soutěži „ Rekonstrukce pavilonu velkých savců na pavilon Amazonie“. ( ZOO Praha Trója,  

2012)  

  

2.  Zvolená metoda zpracování  

Student při zpracování  práce vhodně uplatnil vědecké  metody (vyhledávání,  sběr a vyhodnocení 

pramenů a dat, autopsii, analýzu  konkrétních příkladů a  syntézu získaných dat.  Metody zkoumání  jsou   

presentovány v  kapitole D str 30  

  

3.  Splnění stanovených cílů  

Hlavní cíl provedení systémové kategorizace zoo staveb s důrazem na problematiku komplexních 

expozic pavilonů ekosystému  vycházející z analýz základních soudobých principů navrhování zoo staveb  



byl splněn ( kap. E ( str.32 – 55). 

Disertant vytvořil ucelený dokument jako komplexní analytický úvod do dané problematiky s důrazem na 

stanovení zásad navrhování pavilonů ekosystému, jako vrcholového zástupce expozičních objektů 

dnešních ZOO. Bude sloužit nejen vysokoškolským   studentům  předmětu „ZOO stavby“  a studentské 

ateliérové  tvorbě, ale i projekční praxi.           . 

  

4.  Publikování dílčích výsledků DP 

Disertant  publikoval několik svých teoretických prací a  příspěvků na  konferencích.  ( str.87) Významné 

jsou jeho architektonické projekty a realizace  související s oblastí DP. 

Do zkoumané problematiky zapojil i studenty na fakultě  architektury v Brně, které konzultoval a 

připravoval  je jako tvůrce pavilonů i  důležité aktéry záchrany ohrožených druhů zvířat . Projekty byly 

prezentovány  formou četných výstav  a bookletů. 

    

 

 

Celkové hodnocení disertační práce: 

Práci hodnotím  jako  systematickou, vědeckou,  výborně strukturovanou, 

dokumentující vysoký zájem o zvolenou problematiku. Prezentující rozsáhlé  

studium domácích i zahraničních výsledků a zkušeností, jejichž 

shromáždění pomohlo naplnit cíl studenta – stanovení zásad navrhování 

pavilonů ekosystémů  a přispět k vytvoření metodických podkladů pro 

výuku předmětu „ ZOO stavby“ na vysokých školách.  

Je třeba vysoce ocenit i vlastní architektonickou tvorbu  disertanta, stavící 

autora do pozice vzoru pro studenty.   

. 

 

 

Otázky k obhajobě a připomínky: 

Slovní hodnocení práce: výborně A 

  

Otázky a náměty k obhajobě:  

 

Která přímá zkušenost z navštívené  zahraniční realizace byla nejintenzivnější?  

 

 

 

V Brně  dne 7.11.2014    

                                         prof.ing.arch.Helena  Zemánková,CSc 
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