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1. Aktuálnost tématu 
 

Autor předkládané disertační práce zpracoval téma, které je založeno především na teoretickém 
zkoumání zákonitostí a procesů odehrávajících se za oponou materiálového a smyslového vnímání 
světa. Disertační práce se zabývá souborem procesů, zákonitostí a jevů přesahující běžné materiální 
vnímání světa a jejich vztahem k architektonickému návrhu. Objasňuje a redefinuje tak pojem 
udržitelnosti z pohledu vyšších univerzálních principů utvářejících naše prostředí. 

Hledání teoretických souvislostí, které mohou být podkladem pro architektonický návrh je jistě 
žádoucí a bude stále aktuálním tématem vědního oboru architektura a urbanismus.  

Objasnění udržitelnosti z pohledu přírodních zákonů a principů je trvale sledovaným tématem.  
 

2. Použitá vědecká metoda zpracování 
 

 Pro účely disertační práce byla zvolena převážně teoretická oblast poznání. Jde tedy 
o částečně předem určený myšlenkový proces, jehož snahou je v nejobecnějším měřítku vytvořit 
teorii, tedy systém postihující určitou oblast v soustavě pojmů, tvrzení a zákonitostí.  

V disertační práci je použito široké škály dílčích metod teoretického vědeckého poznání, ale 
taktéž metod doplňujících, a sice heuristik. Hranice metod jsou velmi těsné, a navíc spolu často 
bezprostředně souvisí. Nejčastěji se z metod vědeckého poznání objevila analýza a syntéza, jak je 
u vědeckých prací v oboru architektura a urbanismus nejběžnější. Důležitou roli ale rovněž sehrála 
také  indukce a dedukce. Zmíněné metody velmi souvisí s inspirativním zdrojem zakotvené teorie. 
Z dalších metodických postupů byly uplatněny abstrakce a její formy idealizace a zobecnění.  

Dále je v disertační práci objasněn principy fraktality a výskyt zlatého řezu či jiných 
harmonických geometrií v přírodě a ve výtvarném umění. Autor práce se dále zaměřil na hledání 
transcendentálních souvislostí a geometricky či matematicky popsatelných skrytých principů, které 
mohou vykazovat jistou podobnost s již prozkoumaným.  

Postupně bylo objasňováno, jak funguje vyřčená hypotéza v prostoru kolem nás a bylo 
přistoupeno k závěrům o její verifikaci, či popření.  
 

3. Předpokládané cíle 
 
Práce si kladla za cíl zdravě zpochybnit některá zažitá paradigmata vnímání a tvorby architektury 
nabídnutím nových perspektiv uvažování a hledáním transcendentální podstaty zjevných procesů 
a věcí. Na základě vyslovené hypotézy byla zkoumána možnost existence jednoduchého a klíčového 
principu, který by byl zároveň matricí přirozených přírodních procesů, a jehož použitelnost 
v architektuře by byla tím pádem implicitně trvale udržitelná. A to do té míry, do jaké je příroda 
udržitelnosti sama schopná.  
 



Byly formulovány základní hypotézy disertační práce:  
“Existuje poznatelná základní matrice utvářející obecně harmonické struktury v architektuře“; 
„Způsobuje vědomá či nevědomá aplikace této matrice v architektuře nějaké empiricky poznatelné 
účinky?“ 

 
Autor práce vycházel z předpokladu, že je-li příroda sama o sobě bez nutného zásahu člověka 
udržitelná a obsahuje-li nějakou základní matrici, která ji utváří, pak důsledek aplikace této matrice 
v různých formách architektonického projevu by měl být taktéž udržitelný.  

 
4. Původní výsledky řešení vědeckého problému 

 
Disertační práce je z podstatné části řešena originálně na základě sběru podkladních materiálů, 

které nejsou běžně dostupné, a proto není pochyb o původnosti a také o původnosti výsledků práce. 
V teoretické části práce byly pochopitelně uváděny výstupy jiných autorů, ale to je u vědecké práce 
nezbytné. Všechny tyto vklady mají dostatečným a odpovídajícím způsobem uvedeno jejich autorství. 
Můžeme tedy konstatovat, že výsledky řešení vědeckého problému jsou původní. 
 

5. Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 
 

Autor sestavil svou disertační práci velmi kvalitním způsobem. Téma práce a jeho další zpracování 
může být dále významným pro rozvoj vědního oboru a praxi.  

Je velmi vhodné, aby práce tohoto typu byly publikovány nejen v odborných publikacích, což je 
nepochybně záměr disertací práce, ale také v publikacích populárně naučných a mezioborových. 
Právě srovnávací metody, které jsou podkladem pro jasně definované souvislosti, je pro tento účel 
nutné zjednodušit pro jednoznačnou srozumitelnost. Tímto způsobem je naplňován prvotní účel 
vědecko-výzkumných prací.  
Předkládaná disertační práce je významnou pro další rozvoj vědního oboru a praxi. 

 
6. Formální úprava disertační práce 

 
Formální úprava disertační práce Transcendentální aspekty architektonického návrhu jako 

činitelé udržitelnosti je na výborné úrovni a zpracování celého dokumentu odpovídá požadavkům na 
něj kladeným. 
 

7. Jednoznačné stanovisko oponenta 
 
Ve smyslu ustanovení Studijního a zkušebního řádu doktorského studijního programu 
 

doporučuji 
 

pojednání k disertační práci k obhajobě před komisí. 
 

 
Připomínky a náměty: 
 

1. Do jaké míry předpokládáte pozitivní vliv participace klienta na výslednou architektonickou 
tvorbu? 

2. Jak vidíte architektonický směr Dekonstruktivismus v souvislosti s výsledky Vaší práce? 
 
 
 
V Ostravě 14.9.2017                                                              Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. 


