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/aktuálnost tématu disertační práce 

Disertační práce zpracovaná doktorandkou Ing. arch. Vendulou Markevičovou pojednává o tématu 

„Dřeviny ve veřejném městském prostoru“. Jedná se o velmi aktuální téma, které získává důležité 

postavení ve struktuře utváření městského prostředí, kdy dochází k uvědomění si nezbytnosti 

uplatnění dřevin ve veřejných prostranstvích v důsledku plánování nové výstavby a zpevněných 

povrchů, jejichž převaha v území působí negativně na kvality jejich užívání. Přítomnost dřevin 

v centrálních polohách měst je zvláště nezbytná v současné době, kdy se volně přístupná krajinná 

zeleň v souvislosti s rostoucí výstavbou a zabíráním okolní krajiny městu vzdaluje. Rovněž okrajové 

urbanizované části vykazují potřebu komponované zeleně, která vytvoří obyvatelné podmínky v síti 

zastavěného území. Adekvátní množství ploch zeleně s uplatněním dřevin jako dílčí složky přispívající 

ke struktuře a dynamice daného místa působí pozitivně na klimatické podmínky městského prostředí 

v celkovém měřítku. Pomáhá k udržení a pozvolnému vsakování dešťových srážek, které sníží 

nebezpečí lokálních záplav, vede k prostupnosti městského prostředí a skýtá možnosti úkrytů a 

zázemí pro návštěvníky z živočišné říše. Vhodně zvolené druhy dřevin podpoří biodiverzitu městské 

krajiny a mohou být pozvolným přechodovým článkem do krajiny příměstské a volné. 

 

/splnění stanoveného cíle 

Teoretická část disertační práce je pojednáním o definicích tematických okruhů zaměřených na 

dřeviny, které jsou důležité pro projekční práci při jejich umístění ve veřejném prostoru. Selekcí 

vytypované odborné literatury doktorandka vyčleňuje pět základních okruhů, které slouží jako 

metodický základ pro vlastní výzkum, který je proveden formou analýzy dvou zvolených základních 

typů veřejných prostranství – ulice a náměstí v centru města Brna. Konzultací s odbornou a laickou 

veřejností vytváří pohled na vhodnost konkrétních realizací. Disertační práce tímto své stanovené cíle 

splnila. 

 

/postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda 

Přínosem práce může být selekce a vyzdvižení doktorandkou zvolených pěti základních okruhů, ke 

kterým je v projekční praxi důležité přihlížet v komplexním pohledu. Jedná se konkrétně o zohlednění 

historie řešeného prostranství, ekologie dřevin, právních předpisů, sociologie a estetiky.  

 



/význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

Poznatky uvedené v teoretické části, které byly součástí vytyčených cílů disertační práce, je možné 

považovat za přínosné pro praxi. Některé pasáže textové části využívající starší literární zdroje by 

mohly přinést aktuálnější pohled. Odkazy na užití invazních druhů dřevin není vhodné uvádět. 

Závěrečná vyhodnocení pojednávají o obecném potvrzení základních hypotéz. Zajímavé by mohlo být 

následné vyhodnocení plynoucí z analýz specificky zaměřených na veřejná prostranství v historickém 

centru města Brna. Analytická část zkoumaných lokalit vnáší zjištění například z pohledu názoru 

veřejnosti, jakožto hlavních uživatelů těchto prostranství. Odpověď na otázku „zda si dřeviny 

v daném prostranství uvědomují“ by se mohla promítnout v syntéze poznatků v obecné míře. 

Následná syntéza hodnocení – co například komplexně vyplývá z názorů veřejnosti, nebo oslovených 

odborníků by mohla přinést nová řešení. K výsledným zjištěním vedoucím k zobecnění je zapotřebí 

široké množství zkoumaných lokalit, které by pravděpodobně přesahovalo rámec disertační práce. 

Bylo by i tak možné z výsledků analýz předpokládat například typologické zobecnění týkající se 

výsadby dřevin v historických jádrech měst s ohledem na památkovou péči, klimatické aspekty a 

konkrétní provozně-funkční situace? Bylo by vhodné například zohlednění specifik provozu v těchto 

prostranstvích – která upřednostňují pěší provoz, souběžně také v zónách dopravních uzlů MHD, kde 

dochází ke zvýšené kumulaci uživatelů prostranství a následné kolizi s přítomnou vegetací, která je 

v těchto prostranstvích neméně důležitá anebo často chybí. Bylo by například možné zamyšlení nad 

srovnáním těchto dvou základních typů prostranství – ulice a náměstí v centrální poloze města 

s jejich utvářením v periferiích z pohledu uplatnění dřevin?  

 

/formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Formální úprava disertační práce je na poměrně dobré úrovni.  

 

Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách č. 111/1998. 

 

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

V Brně 16. 7. 2017, Ing. Denisa Hrubanová, Ph.D. 


