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Název habilitační práce: Typologické zásady (požadavky) a jejich vliv na komplexní proces 
navrhování a realizace staveb. 

 
aktuálnost námětu habilitační práce 
komentář: Námět habilitační práce je nepochybně aktuální. Je třeba na něj nahlížet především ve 
vztahu k dlouholeté pedagogické a praktické zkušenosti autora.  

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
přístup k řešení 

komentář: Přístup k řešení je zvolen dobře. Autor se v první části práce zabývá samotnou definicí 
typologie a její roli v rámci navrhování staveb a dále pak podrobuje analýze řadu vlastních studií, 
projektů a realizací, a prezentuje vybrané, autorem vedené studentské práce (v části B). 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
kvalita a správnost dosažených výsledků 

komentář: Za výsledek první, analytycké části práce lze považovat kapitolu A.7. ZÁVĚR. Na více 
než osmi stránkách je shrnuta zkušenost a samotný názor autora na otázky typologie, se kterým 
lze určitě souhlasit. Uváděné příklady autorových prací v části A nejsou pouze prezentovány, ale  
jsou analyzovány a zpracovány metodicky dle předem stanovených kritérií. 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
původnost dosažených výsledků  

komentář: Vzhledem k pojetí a samotnému obsahu považuji celou práci a tím i prezentované 
závěry za původní. 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

 



 
publikování výsledků  

komentář: Spíše než o publikování výsledků této práce lze hovořit o uplatnění zkušenosti 
z publikovaných několika vydání skript uváděných v soupisu. 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
ohlasy výsledků  

komentář: Práce nebyla publikována, nelze tedy mluvit o možných ohlasech.  

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
uplatnitelnost výsledků pro rozvoj oboru a další bádání 

komentář: Kromě výsledných poznatků (viz. ZÁVĚR) je pro obor uplatnitelný samotný metodický 
přístup. U habilitací architektů se obvykle setkáváme s prezentací vlastních prací, jejich analýza a 
rozbor uplatněný v této práci jsou však něčím navíc a tím i podnětným počinem.  

 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 
 
uplatnitelnost výsledků pro technickou praxi 
komentář: Vzhledem k řadě realizovaných příkladů autora lzehovořit také o uplatnitelnosti na 
tomto poli. 
 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 
 
splnění požadavků na habilitační práci - úroveň habilitační práce  
komentář: Předložená práce má velmi dobrou úroveň a splňuje požadavky na habilitační práci. 
 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 
 
Připomínky 
Při všech výše zmiňovaných kladech habilitační práce bych byl možná trochu umírněnější ve 
volbě samotného názvu. 
 

 

 



 
Závěrečné zhodnocení habilitační práce 
Předložená habilitační práce je aktuální svým zaměřením a originální svým pojetím. Přitom pouhý 
výčet prací autora, včetně realizací by snad byl pro habilitaci v oboru dostatečný. Práce má velké 
množství grafických příloh. Oceňuji, že pro reprodukci byly značně zmenšené plány doplněny 
barevným zdůrazněním především funkčně - provozních souvislostí.  
 
 
 
 
 
Doplňující poznámky k habilitační práci a k osobě uchazeče: 
Důraz na typologii a potřebu aktualizace této problematiky v současnosti spatřuji v životní 
zkušenost autora. Vidím v tom , snad správně, v pozadí celého tématu jeho snahu reagovat na 
vývoj v rámci architektonické výuky. Autor byl za roky svého působení na Fakultě architektury 
ČVUT součástí typologicky zaměřených pedagogických a tvůrčích týmů se specializací na určitý 
druh staveb, v tomto případě školních (viz. spoluautorství skript na toto téma). S nástupem tzv. 
vertikálních atelierů po roce 1990 se toto pojet na FA ČVUT opustilo. Právě v případě tak 
specifických staveb jako jsou školy se obecná zkušenost ukazuje často jako nedostatečná. 
Věřím, že typologická zkušenost dnes přispívá ke kvalitě výuky na současném pracovišti autora 
na Fakultě stavební ČVUT. 
 
 
 
 
 

 
jmenování docentem doporučuji ano  ne  

 
 
Datum: 29. 8. 2019 
 Podpis oponenta: ..........................................................  

 
 
 
 

S vypracováním oponentského posudku dávám souhlas s jeho zveřejněním na webových 
stránkách Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

 


