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Dostupné bývanie je jednou z kľúčových spoločenských požiadaviek. Predpoklad, že je možné 

riešiť problém sociálneho bývania novým prístupom k navrhovaniu dáva tejto práci 

nepochybne aktuálne tematické zameranie. Zvlášť dôležitý význam tu má prepojenie medzi 

procesom navrhovania a možnosťami realizácie.  

 

Odmietnutie masovej výstavby sociálneho bývania, tak ako aj  uvedený rozdiel medzi 

nájomným a vlastným bývaním dostatočne naznačujú počiatočný bod bádania. Doktorand 

preveruje tie koncepčné stratégie sociálneho bývania ktorých hlavným cieľom je podporenie 

samostatnosti obyvateľov. Zámerom je tu objasnenie pojmu sociálneho bývania vrátane 

nadväznosti na platný stavebný zákon  a tým aj spolupráce užívateľa na výstavbe. Treba 

zdôrazniť, že legislatívne podmienky sú súčasťou výskumu. Ťažiskom výskumu sa tak stáva 

nosnosť prepojenia medzi koncepciou a realizáciou a stadiaľ vyplývajúce spoločenské 

hodnoty práce architekta.  

 

V tejto súvislosti, doktorand zvažuje možnosti participácie. ktorá by umožnila zaistiť co 

nejvyšší kvality bydlení za co nejnižší cenu a s co nejnižšími provozními náklady 

v dlouhodobém horizontu. Dizertačná práca má viacero (6) cieľov, ktoré určujú smer bádania 

a tým aj výber príkladov a bibliografiu. K tomu do veľkej miery prispievajú študijné pobyty v 

zahraničí a priama skúsenosť architekta, predovšetkým v spolku Architekti bez hraníc, z.s, 

ktorého doktorand je zakladateľom. 

 

Je to prístup, ktorý vychádza z kritického prehodnocovania  príkladov sociálneho bývania 

s odkazom na minulosť a  na zahraničné príklady.  



Vyhodnotenie samotného  procesu svojpomocnej výstavby v reálnych podmienkach smeruje 

k návrhu zmien základných kategórii sociálneho bývania, vrátane priestorovej koncepcie, 

technológie výstavby. Že je to predovšetkým rýchlosť riešenia, ktorá  ovplyvňuje rôznorodosť 

foriem participácie, doktorand pripomína na základe uvedených príkladov a odkazov často zo 

zahraničnej literatúry. Zaujíma sa hlavne o organizáciu a výsledky družstevnej výstavbu 

z viacerých období. Uvažuje o družstevnej výstavbe ako o  forme sociálneho bývania, avšak 

s vedomím, že výber z rôznych foriem participácie je nutne vecou diskusie medzi architektom 

a obyvateľom. Do akej miery, možno viazať participáciu so svojpomocnou výstavbou pri 

riešení problému sociálneho bývania vyplýva  jasne z dizertačnej práce.  

 

Dôsledky participácie na priestorovú organizáciu, sú však v práci len naznačené. Chýba tu 

posun k novým urbanistickým stratégiám či k návrhom na premenu  existujúcej štruktúry 

mestských štvrtí. Je možné namietať, že svojpomocná výstavba, zameraná predovšetkým na 

rodinné bývanie, podstatne zužuje možnosť presadiť netradičné priestorové riešenie. Vyvstáva 

otázka, nakoľko zámer zrealizovať predstavy užívateľa podmieňuje nielen architektonicko-

estetický aspekt, ale celkový koncepčný prístup k sociálnemu bývaniu. Treba uviesť, že 

nástrojom , ktorý usmerňujú proces participácie je dotazníkový výskum.   

 

Prepojenie medzi participáciou a sociálnym bývaním, vedie priamo k otázkam o úlohe 

architekta v  procese výstavby svojpomocou. Už aj preto, komunikácia s verejnosťou 

predstavuje jeden z hlavných problémov  svojpomocnej výstavby.  

Dôležitosť  tu nadobúda interdisciplinárne ponímania problému bývania, na ktoré tematické 

zameranie sústavne navádza. Ide tu predovšetkým o spoločenský význam princípu 

participácie a tým aj o nový prístup k problému sociálneho bývania zo stanoviska architekta. 

Zásadnú úlohu nielen pri odkaze na svojpomocnú výstavby ale aj pri zdôvodňovaní priameho 

kontaktu medzi architektom a stavebníkom majú rozhovory s účastníkmi družstevnej výstavby 

pred rokom 1989. Zároveň, táto časť práce zvýrazňuje nutnosť prekonať pragmatický prístup 

k  problému bývania. V tejto súvislosti, treba vyzdvihnúť skúsenosti  doktoranda s organizáciou   

workshopov a tiež pedagogický rozmer vybranej témy, jasne čitateľný v dizertačnej práci. 

Pravdepodobne aj preto je možné, práve túto časť práce považovať za najhodnotnejšiu. 

Odvolávajúc sa na zrealizované príklady, práca dostatočne objasňuje význam participácie 

v dnešnom kontexte, poznačenom váhaním nad legislatívnymi opatreniami. 

  

 

Dizertácia je účelne rozdelená na viacero častí, jej text je zrozumiteľný. 

Predkladaná dizertácia spĺňa tak po formálnej, ako i obsahovej stránke všetky nároky  kladené 

na vedeckú dizertačnú prácu. Navrhujem, aby doktorandovi po úspešnej obhajobe bola 

udelená  vedecko-akademická hodnosť "philosophiae doctor" (PhD.) v študijnom odbore: 

architektúra a urbanizmus. 
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