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aktuálnost námětu habilitační práce 

komentář:  

Priestorová klasifikácia mestského a vidieckeho priestoru v zmysle doteraz striktného rozdelenia 
už podľa súčasných hľadísk funkčných regiónov postupne stráca na význame. Formuje sa nová 
paradigma vo vzťahu k novému návrhu Európskej územnej politiky a politiky súdržnosti – 
funkčné regióny. Ide o to, aby si takéto novo ponímané priestorové štruktúry sídelných systémov 
uchovali a rozvíjali kultúrno- historické dedičstvo a svoj špecifický prírodný potenciál. 

Verejné priestranstvá sú základným kameňom osídlenia od staroveku až  po súčasnosť ( viac 
ako 5000 rokov ). Každá epocha sa snažila zdedené mestá ako scénu prispôsobiť svojim 
potrebám. V rôznych podobách verejné urbanistické priestory vždy odrážali technickú a kultúrnu 
úroveň daného spoločenského zriadenia a sú indikátormi vyspelosti  jednotlivých etáp vývoja 
urbanistickej štruktúry sídiel. 

Po roku 1989 sa prejavuje masívny nástup súkromného vlastníctva nehnuteľností a ich reštitúcií 
v území, formuje sa obecné verejné vlastníctvo, pričom štátne vlastníctvo temer zaniká. 

V súčasnosti dochádza k výraznej zmene paradigmy smerom k trvalej udržateľnosti miest 
hľadaním princípov dynamickej rovnováhy v čase a harmónie pre ľudí. 

Architektonické dielo organizuje priestor tak, aby zodpovedal hmotným a duchovným potrebám 
človeka. 

Pôvodne kvalitná typologická súčasť architektonickej i urbanistickej tvorby sa vo výučbe na 
univerzitách i v návrhoch a realizáciách významných domácich i svetových architektov pomaly 
ale sústavne dostáva až na úplný okraj ich odbornej pozornosti. V súvislosti s tým sa užívateľská 
kvalita realizovaných stavieb znižuje, a prejavuje sa zreteľne negatívne aj vo vonkajšom 
architektonickom výraze stavieb. 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
přístup k řešení 

komentář:  

Typológia je nepostrádateľnou, neoddeliteľnou súčasťou procesu navrhovania a realizácie 
stavieb od začiatku koncepčnej činnosti architekta. 

V predloženej habilitačnej práci autor formuluje horeuvedenú hypotézu, ktorej platnosť overuje 
na vybranom súbore prác architektov a teoretikov architektúry a na súbore vybraných vlastných 
prác autora s komentárom. 

 



 

 

Práca sleduje postupnosť: 

- SWOT analýza - analýza silných a slabých stránok s diagnózou, príležitosti a ohrozenia 
so syntézou a návrhom riešenia. 

- Delfská metóda, 

- Kreatívna metóda umeleckej tvorby.  

    Metóda skúmania je založená na triedení jednotlivých javov do určitých typových skupín či 
všeobecných modelov. Zovšeobecňujúca metóda sa snaží roztriediť vybrané javy podľa 
podobných znakov. 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
kvalita a správnost dosažených výsledků 

komentář:       

Možno konštatovať, že vytýčené ciele habilitačnej práce boli splnené. 

Cieľom habilitačnej práce je skúmanie a závery vyplývajúce z typologických zásad a požiadaviek 
navrhovania, filozoficky, vedecky a umelecky podložená identifikácia, vzťahov – projektovanie, 
realizácia priestorového či časového kontextu stavby v území a jeho následné tvorivé rozvíjanie v 
pedagogickom procese na Stavebnej fakulte ČVUT. 

Autor sa venuje skúmaniu stavieb ako vzťahu medzi zadaním architektonického diela – ich účelu 
a funkcii, forme a konštrukcii, pričom za podstatný kreatívny počin považuje výsledný priestor vo 
vzťahu k požiadavkám investora. Autor identifikuje aj faktory architektúry : atmosféra, nálada, 
pocity, ktoré zažívame v jej strede. Architektonický priestor autor vytvára cielene, zámerne a 
premyslene. Všetko ostatné je už najmä hľadaním cesty k tomuto vopred stanovenému cieľu. 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
původnost dosažených výsledků  

komentář:  

Architektúra je zámerné, cielené a premyslené vytváranie a ovplyvňovanie priestoru vnútorného i 
vonkajšieho, včítane všetkých antropogénnych zásahov do krajiny, formovanie priestoru 
umiestnením monumentálnych artefaktov, tvorba architektonických, urbanistických a využitie 
krajinných dominánt a prírodného potenciálu. 

Architekt v prvotnej fáze projektovania musí ale byť plne kompetentný a zodpovedný za tvorbu 
priestoru a formulovanie zásad konceptu 

Pri tvorba konceptu existujú podľa autora dva rovnocenné tvorivé prístupy: 

- Kreovanie architektonickej vízie a jej následné korigovanie z hľadiska typologických zásad 

           navrhovania, 

- Vytvorenie konceptu na báze typológie a následná korekcia výtvarnou formou. 

   Tieto prístupy sa môžu vzájomne prelínať. Vzťah typológie objektu a jeho výtvarné        
kompozičné usporiadanie sú vo vzájomnej korelácii. Pridanou hodnotou môže byť synergický 
efekt zvládnutého architektonického návrhu, ktorý sa prejavuje v harmonickom vnímaní diela. 

 

 

 



 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
publikování výsledků  

komentář:  

Kniha B: 

Kap. B.1.2.  

17 vlastných architektonických návrhov, ktoré boli navrhnuté a realizované autorom 

Kniha B, strany B_140 – B_177 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
ohlasy výsledků  

komentář:  

Kniha B: 

Kap. B.4  

16 posterov vybraných ocenených prác študentov FSv ČVUT pod pedagogickým vedením autora 
( z toho 7 prác ocenených v rámci českého kola medzinárodnej študentskej súťaže Multi-Comfort 
House – ISOVER-SAINT GOBAIN ).   

Kniha B, strany B_226 – B_227 a 16 posterov vybraných ocenených prác študentov autora. 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
uplatnitelnost výsledků pro rozvoj oboru a další bádání 

komentář:  

Pre aplikovanú vedu v rámci odboru ide o pokus implementovať do multidisciplinárneho prístupu 
v riešení architektonického konceptu typologicky podloženú identifikáciu, projektovanie a 
realizáciu priestorového či časového kontextu stavby v úzkej väzbe na rozvoj nových technológií 
(napr. riešenie energeticky efektívnych stavieb od riešenia dispozícií a objemov stavieb a tiež 
ucelených celkov, počnúc mestskou štvrťou a končiac mestom ako takým).  

Hlavnými výsledkami práce sú: 

- Typológia v architektúre triedi stavby podľa účelu a podľa funkcie.  

- Zásadným podkladom pre navrhovanie objektov a stavieb ja analýza prevádzkovo 
dispozičných požiadaviek v zásade daných stavebným programom podľa požiadaviek investora. 

- Typológia určuje a následne vo variantoch skúma dispozičné riešenie stavieb a ich 
prevádzkové väzby, včítane plošných a objemových parametrov. 

- Osobná zodpovednosť autora za dielo, súvisiaca s etikou a humanizmom.  

Kryštalizácia nových stavebných typov je mimoriadne obtiažna a pomalá, aj keď objekty už 
reálne existujú (napr. nákupné centrá, letiskové terminály a pod.) 

 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 
 
uplatnitelnost výsledků pro technickou praxi 
komentář:  

 



 
 
Ide o pokus implementovať do multidisciplinárneho prístupu v riešení architektonického konceptu 
typologicky podloženú identifikáciu, projektovanie a realizáciu priestorového či časového 
kontextu stavby v úzkej väzbe na rozvoj nových technológií (napr. riešenie energeticky 
efektívnych stavieb od riešenia dispozícií a objemov stavieb a tiež ucelených celkov, počnúc 
mestskou štvrťou a končiac mestom ako takým).  
V praxi je žiadúce rozvinúť interdisciplinárnu verejnú diskusiu na školách, na úrovni verejnej 
správy a investorov v médiách o význame typologických zásad pre úspešnú realizáciu a o 
osobnej zodpovednosti autora za dielo, súvisiacej s etikou a humanizmom za účasti odborníkov, 
investorov- developerov a laickej verejnosti.  
 
 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 
 
splnění požadavků na habilitační práci - úroveň habilitační práce  
komentář:  
 
Predložená habilitačná práca spĺňa všetky požiadavky a úroveň habilitačnej práce hodnotím 
veľmi kladne  
 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 
 
Připomínky 
 
V predkladanom elaboráte sa vyskytujú chyby vo formálnej úprave textu a drobné preklepy. V 
prehľade súboru prác autora mi chýba ich zaradenie do typologických skupín. 
 
 

 

 



 
Závěrečné zhodnocení habilitační práce 
  
Habilitačná práca pozostáva z dvoch častí: Kniha A, 167 strán, a Kniha B, 227 strán a 16 
posterov vybraných ocenených prác študentov autora ( z toho 7 prác ocenených v rámci českého 
kola medzinárodnej študentskej súťaže Multi-Comfort House – ISOVER-SAINT GOBAIN ).   
 
Prínosom pre pedagogiku je tvorivý prístup autora k študentom tak, aby im odhaľoval filozofiu, 
obzory a vízie architektonickej tvorby, vychádzajúce z poznania princípov typológie. Cieľom je 
pripraviť budúcich mladých architektov staviteľov na sformulovanie svojho vlastného typologicky 
legitimizovaného konceptu, vízie, príspevku, svojej osobnej zodpovednosti za dielo. 
 
Typológia je súčasne ovlivňovaná vyvíjajúcimi sa architektonickými názormi, inovatívnymi 
tvorivými prístupmi, názormi a praxou. Typológia je modifikovaná vzormi, prinesenými z bližšieho 
či vzdialenejšieho zahraničia, ktoré vznikli v odlišných klimatických a kultúrno-historických 
podmienkach. 
  
Typologická komplexnosť je aj vyjadrením funkčnej hierarchie. V konečnej podobe by mala byť 
konfigurácia vonkajších objemov aj logickým výrazom vnútorného usporiadania architektonic-
kého diela. 
 
Predložená práca je príspevkom autora do diskusie o charaktere typológie, o jej podstate, 
zmysle a obsahu, o jej nevyhnutnosti a význame, a o potrebe kontinuálnej práce z hľadiska 
rozvoja typológie ako odboru.   
  
 
 
 
 
 
Doplňující poznámky k habilitační práci a k osobě uchazeče: 
 
nemám 
 
 
 
 
 

 
jmenování docentem doporučuji ano  ne  

 
 
Datum: 19. 09. 2019 
 Podpis oponenta: ..........................................................  

 
 
 
 

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

 


