
OPONENTSKÝ POSUDOK na dizertačnú prácu 
Ing.arch. Kateřiny Šmardovej, 
s názvom HLINĚNÉ POVRCHY V SOUČASNÉ ARCHITEKTUŘE. 

1/( Aktuálnosť témy
Téma hlinených povrchov v súčasnej architektúre je veľmi aktuálna, keďže sa v súčasnej 
architektúre hľadajú prístupy, ktoré sú priateľské k nášmu životnému prostrediu, neškodia 
človeku a naopak pôsobia na človeka priaznivo a znovu ho približujú k prírode. Na hlinu 
sme posledné desaťročia zabudli a praktické skúsenosti našich predkov, ktoré v 
súčasnosti zase získali na význame, nie sú dostatočne zdokumentované v literatúre. 
Spracovaná téma má veľký význam, lebo popisuje historické techniky a ukazuje ich 
význam a aplikovanie pre súčasnosť. Ukazuje význam hliny nielen z konštrukčného 
hľadiska ale najmä pre tvorbu pekných a zdravých interiérov, čo vracia hline zabudnutú 
hodnotu. Dizertačná práca má význam aj pre riešenie aktuálneho problému zachovania a 
obnovy starých hlinených stavieb.
(Bohužiaľ  zmienka v kapitole 2.1.1.3., že slamené šindle vo Veľkých Levároch doposiaľ 
kryjú strechy, už nie je pravdou.)

2/( Zvolená metóda spracovania
Zvolená metóda spracovania bola vhodná, umožnila spraviť zhrnutie z použitia hliny v 
historických stavách aj novostavbách. Kritické vyhodnotenie na základe analýzy umožnilo 
poukázať aj na chyby, ktorých sa treba vyvarovať. Kladne hodnotím širší pohľad na 
problematiku, ktorý zachytáva historickú aj novodobú situáciu, nielen v Českej republike 
ale aj v okolitých krajinách, ktorých kultúra historicky súvisí.

3/( Splnenie stanovených cieľov
Ciele dizertačnej práce boli naplnené. Oceňujem angažovanosť Kataríny Šmardovej v 
rôznych projektoch týkajúcich sa využitia hliny a jej osobnú účasť na kurzoch a 
workshopoch. Jej zanietenosť a vzťah k téme pozitívne prispeli k širokému rozhľadu a k 
naplneniu cieľov dizertačnej práce.

4/( Pôvodné výsledky riešenia vedeckého problému
Význam dizertačnej práce je v zozbieraní nových príkladov aplikácie hliny v interiéroch, ich 
rozdelenie do kategórií rôznych povrchových úprav, zanalyzovanie novodobých príkladov 
a kritické poukázanie na chyby, ktoré môžu vznikať s doporučeniami ako sa im vyhnúť. Za 
užitočný pokladám pohľad na použitie hlinených omietok podľa rôzneho účelu priestorov. 
Prínosom je rozpoznanie a popísanie dôležitosti hliny ako stavebného materiálu s 
presahom do iných spoločenských odborov.

5/( Význam práce pre ďalší rozvoj vedného oboru a prax
Spracovanie danej témy má význam vo svojej komplexnosti. Dá sa predpokladať, že táto 
dizertačná práca podnieti skúmanie a spracovanie ďalších tém v oblasti hlinenej 
architektúry, napríklad hlinených konštrukcií. Pre prax v danej oblasti má dizertačná práca 
význam lebo ukázala pozitívne aj negatívne príklady, a ponúkla aj niektoré recepty zmesí. 
Škoda, že v práci neboli spomenuté aj technickejšie funkcie finálnych hlinených omietok, 
ktoré dokáže v nových stavbách zabezpečiť, ako je napríklad vzduchotesnosť a ako riešiť 
detaily napojenia. 
Táto dizertačná práca má v každom prípade význam v tom, že poskytuje informácie a 
riešenia, ktoré odbornej aj laickej spoločnosti chýbali a preto môže táto práca pomôcť k 
lepšiemu poznaniu hliny a jej aplikácie v súčasnej a budúcej architektúre, dokonca v iných 
odboroch, a zároveň vyvolať väčší záujem o hlinu. 



6/( Formálna úprava dizertačnej práce
Dizertačná práca má jasnú formálnu úpravu, vďaka množstvu fotografií a jasnej štylizácii 
môže byť táto práca atraktívna aj pre širšiu neodbornú verejnosť. Doporučila by som 
kapitoly 1 až 4 vydať ako knižku.

7/( Jednoznačné stanovisko
Prácu s radosťou doporučujem k obhajobe.

V Bratislave 3.9. 2012
Ing.arch. Zuzana Kierulfová


