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Úvodem:  Oponent posuzoval již první  verzi dizertační práce doktorandky a z hlediska nezbytnosti 

splnění povinných i  věcných kriterií kvality práce shledal řadu vážnějších nedostatků. To vedlo k 

doporučen , aby byla práce doplněna, upravena a dopracována k obhajobě.  To autorka plně 

respektovala a práci doplnila a upravila podle připomínek. Tyto – jistě náročné úpravy a doplnění 

však  přinesly nejen nové poznatky, ale celkové zkvalitnění  a komplexnost práce.  Oponent proto 

s uznáním konstatuje, že, jistě nepříjemná, kritika přinesla podstatně lepší výsledky. 

1/  Práce je aktuální. Problematiku dřevin v různých veřejných městských prostorech zpracovává 

komplexně. Nejen tedy omezeně na tradiční ulice a náměstí historického charakteru, ale v dalších, již 

zcela soudobých urbanistických strukturách. Zejména srovnání veřejné zeleně největších brněnských 

sídlišť Lesná a Líšeň je velmi instruktivní. Proč se zde i jinde na sídlištích nevyskytuje prostor náměstí 

a ulice? Správné je hodnocení i nově pojatého veřejného prostoru hřbitovů, ale i parků a dalších, 

méně uváděných prostranství.  Příklady nejsou omezeny jen na brněnské. Je uvedena Litomyšl  a td. 

Dizertace je přínosná také svým teoretickým, aplikačním a legislativním hlediskem posuzování. 

Zejména hodnocení řady publikací, některých dnes již klasických – Žák, Fuchs, Honzík, Hruška a 

dalších, svědčí o zevrubném studiu problematiky. Rozsah těchto a dalších posouzení šesti faktorů 

uplatnění dřevin je někdy příliš veliký – kompilační. Doplnění práce o netradiční veřejné prostory a 

jejich hodnocení se však žel,  neuplatňuje v autoreferátu – zkrácené verzi dizertace a tím nenaznačuje 

zřejmou možnost vydání komplexní brožury o dané problematice. 

2/  V dopracované dizertaci byl splněn na str. 14 jasně stanovený cíl i když se zde projevuje dřívější 

omezení na tradiční ulice a náměstí v Brně. Ve vlastní práci je však prokázána již zmíněná 

komplexnost v pojetí široké škály veřejných prostorů a dřevin v nich. Mohla by autorka objasnit jistou 

nevraživost ortodoxních sadovníků vůči jehličnanům? 

3/  Metodicky je práce strukturována logicky a jasně. Teoretická část je předřazena a je tak objasněn 

postup při prezentaci konkrétních lokalit. Postupuje se od základních literárních pramenů a jejich 

kritického hodnocení (při výhradách k práci, např. Z. Nováka, však nejsou uvedeny), přes definice a 

analýzu historického vývoje (snad příliš obsáhlého), vlivy zeleně a právní předpisy. 

4/  V dizertaci zcela převládá přínos pro praxi uplatnění dřevin v různých veřejných prostorech. To by 

mohlo – po podstatném zkrácení hlavních údajů vést k vydání útlé praktické brožury seznamující 

s řešenou problematikou, ale sloužící i začínajícím odborníkům. O vědeckém přínosu je možno 

uvažovat jen v oblasti aplikované. 

5/  Formální úprava práce je nadprůměrná graficky i fotograficky – stále s důrazem na dvakrát osm 

historických prostorů Brna s vývojem a současností dřevinné zeleně. Zmizely kýčovité obrázky 



z  lednických  skript. Snad nemusely být reprodukovány grafiky běžného  stromu dle Štěpána. 

Oponent neshledal žádné jazykové chyby.    

6/  Práce splňuje podmínky § 47 zákona o vysokých školách z podstatné části: schopnost 

připravenosti k samostatné činnosti ve výzkumu nebo vývoji se jeví jako prokázána - zejména 

kritickým hodnocením literatury i současného stavu problematiky.  Složitější je to s původními 

výsledky jiných prací. Ty autorka nikde neuvádí  i když ze studia textu dizertace vyplývá, že zpracovala  

některé  samostatné projekty, které by měla uvést.        

7/  I při uvedených nepodstatných připomínkách oponent hodnotí dopracovanou dizertaci jako plně 

způsobilou   a  d o p o r u č u j e   j i   k   ú s p ě š n é  o b h a j o b ě. 

 

 

V Brně v červnu 2017.                                                                         Prof. Ing.  arch. Mojmír  Kyselka CSc.  


