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Ing. David Eyer se ve své dizertaci zabývá fenoménem vitality v architektonickém prostředí. 

Výchozí teze přitom odvodil z primárního výzkumu na dané téma v angloamerické odborné 

rozpravě a z vlastních profesionálních zkušeností v oboru stavební biologie a prověřil je 

v anketě mezi odbornými a laickými uživateli architektury. 

 

1. Aktuálnost tématu 

Téma patří k permanentně aktuálním; co jiného by vlastně měli architekti zkoumat na 

prvním místě než návody, jak vytvářet (slovy doktoranda, s. 12) „prostředí, které 

pozitivně ovlivňuje přirozenou lidskou schopnost žít, růst a vyvíjet se v souladu 

s vrozeným lidským spřízněním s přírodními systémy a procesy“? 

 

2. Splnění cílů 

Doktorandovi se podařilo prokázat, že teze formulované několika vlivnými, mezioborově 

orientovanými proudy soudobé teorie architektury (architektonickou morfologií, ekologií 

a stavební biologií) mají konvergentní charakter a jsou přenosné do českého prostředí, což 

podporuje názor o jejich univerzální platnosti. 

 

3. Metodika a přínos 

Doktorand si byl vědom možných problematických aspektů svého výzkumu a podařilo se 

mu předejít případným nedorozuměním. Pečlivě definoval pracovní pojmy, jinak občas 

svádějící k vágnímu výkladu; anketní otázky formuloval otevřeným, nemanipulativním 

způsobem; pracoval se zdroji na sobě nezávislými, a redukoval tak riziko nekritického 

respektu k jediné autoritě. Je zřejmě prvním autorem, přinejmenším v českém prostředí, 

kdo tvořivě propojil myšlenkový okruh Christophera Alexandera (založený primárně 

matematicky) a Christophera Daye (založený psychologicky) s konkrétními předpisy 

stavební biologie (německého původu), definoval společný jmenovatel jejich úsilí jako 

„vitalitu podporující architektonické prostředí“ a prokázal, že také v Česku je po takovém 

prostředí poptávka. 

 

4. Význam pro praxi a rozvoj oboru 

Skutečnost, že dizertace analyzuje názory (potenciální) klientely, sama o sobě dokládá její 

význam pro architektonickou praxi. Doktorand je ostatně odborníkem se zkušenostmi 

s aplikací popsaných zjištění v procesu navrhování a výstavby. Je třeba ocenit, že jakkoli 

je práce mezioborově založena, zůstává pevně zakotvena na platformě architektonické 

teorie s výsledky přirozeně přenosnými do procesu navrhování; nemění se v jakýsi 

sociologický, psychologický, historiografický nebo technologický komentář s návrhy jen 

volně související, jak se to v architektonickém bádání nezřídka stává. 

 



5. Formální a jazyková úroveň 

Jazyková a formální úroveň práce je bezvadná a kromě několika jednopísmenných 

souhláskových předložek na konci řádku (k, s, v – na s. 18, 64) nebyla nalezena žádná 

pochybení. 

 

6. Práce může být veřejně obhájena v souladu se zákonem a k obhajobě ji jednoznačně 

doporučuji. 

 

Otázka k obhajobě: 

 

Jakým způsobem by bylo možné téma „vitality“ integrovat do standardního architektonického 

vzdělávání v bakalářských a magisterských programech? 
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