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1. Aktuálnost tématu diserta ční práce  
 

Téma disertační práce je velmi aktuální. Proč se v určitém prostředí člověk cítí velmi 
příjemně a jiné prostředí vyvolává nepříjemné pocity? Obvykle tyto příjemné pocity 
máme v přírodě, ale jak tento stav docílit v umělém architektonickém prostoru?  Když 
se oprostíme od rozdílného  subjektivního vnímání každého člověka, mohou existovat 
nějaké univerzální zásady jak toto prostředí navrhovat? Je to o to složitější, že tyto 
veličiny se obtížně dají měřit. 
Snaha o co nejpříjemnější prostředí pak často vede k osvědčenému návratu k přírodě, 
k použití přírodních materiálů ve stavebnictví. Přírodní „živé“ materiály jsou spolehlivou 
cestou, ale je to vždy tak? 
. 
 

2. Splnění stanovených cíl ů 
 

Stanovené cíle byly splněny. Disertační práce podrobně rozebrala jednotlivé rysy 
architektonického prostoru z dotazníkového šetření, které se zaměřilo na to, jak si 
dotazovaní představují vitální prostředí.  
Autor navazuje na svoje velké zkušenosti z oblasti baubiologie, kterou se dlouhodobě 
zabývá. 
 
.  

3.  Postup řešení problému, výsledky diserta ční práce a jaký je konkrétní 
přínos  doktoranda 

 
Autor provedl přehled o současném stavu problematiky a autorů, kteří se uvedeným 
tématem zabývají s popisem jejich přínosu k oboru. Dále navazuje na styčné body se 
stavební biologií a biofilním designem. Hlavní částí práce je dotazovací výzkum 
s řízenými rozhovory s účastníky a jeho vyhodnocení. Tuto metodu pokládám za velmi 
vhodnou.  
Dotazovací výzkum byl prováděn  s účastníky víkendových seminářů stavební biologie.  
Tato skladba účastníků je více vnímavá na tyto prvky než běžná veřejnost. Průzkum 
byl proto pak rozšířen i na architekty a projektanty a na účastníky bez specifického 
vztahu k architektuře.  
Autor pak provádí interpretaci výsledků výzkumu a rozebírá jednotlivé kategorie 
v pořadí podle umístění v průzkumu. K  jednotlivým kategoriím přidává i konkrétní 
příklady včetně fotodokumentace. Jednoznačně se na prvním místě umístilo spojení 
s přírodou  a propojenost s vnějším prostorem. Na druhém místě se umístily přírodní 
materiály a až s odstupem další rysy architektonického prostoru. 
. 



4.  Význam  pro praxi nebo  rozvoj v ědního oboru  
 

Hledisko vitality v navrhování architektonického prostoru je v současnosti poměrně 
neznámým a opomíjeným pojmem. Přitom architektonické prostředí podporující vitalitu 
vytváří příznivé prostředí pro zdravý a spokojený život člověka.  
Na základě interpretace dosažených výsledků disertační práce, by tak bylo možno 
vytvořit teorii „ navrhování vitálního prostoru“ s definováním principů a s uvědoměním si  
jejich působení na člověka. Tak by se mohla podstatně zvýšit kvalita navrhování.  
 
Autor se zaměřil především na hledání jednotlivých rysů vitálního prostředí.  Škoda, že  
nepracuje dále s výsledky průzkumu. Nehledá cestu jak stávající architektonické 
prostředí zlepšit a jak nové prostředí navrhovat.  
 Definování těchto principů, vedoucích k vytvoření vitálního architektonického prostoru, 
by tak bylo vítanou pomůckou nejen pro urbanisty a architekty. Práce dále potvrzuje 
velkou důležitost spojení architektonického prostředí s přírodou a s přírodními 
materiály. 
V tomto směru vidím velký přínos  zvoleného tématu a možnosti jeho dalšího vývoje. 
 
 

5. Formální úprava diserta ční práce a její jazykové úrovn ě 
 

Po formální stránce je disertační práce na vysoké úrovni. Text v rozsahu 76 stran je 
přehledně rozdělen do devíti kapitol, následuje rozsáhlý seznam použitých zdrojů a 
seznam příloh. Grafické znázornění je přehledné s použitím kruhových diagramů a 
s přehlednými tabulkami. Fotografická dokumentace přiměřeně doplňuje jednotlivé 
kapitoly. Autor se v problematice dobře orientuje. Jazyková úroveň je velmi dobrá. 
 
 

6. Splnění podmínek uvedených v paragrafu 47 odst. 4 zákona  o vysokých 
školách č.111/1998 

 
Autor splňuje podmínky paragrafu 47 odst. zákona č.111/198 o vysokých školách. 
 

 
7. Jednozna čné stanovisko zda práci doporu čujete – nedoporu čujete 

k obhajob ě 
 
Disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 29.3.2017                                        Mojmír Hudec 
                                


