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    Oponentský posudok dizertačnej práce 

 
 

Oponent:    Doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. -   
                   STU v Bratislave, Stavebná fakulta,  
                   Katedra    architektúry, Slovenská republika 
    

Dizertant:   Ing. arch. Lucie Pohanková  
 
 

Téma dizertačnej práce:  Architektura ekofarem v České 

                                           republice 

                                                                

 
 
 

1/ Tématická aktuálnosť dizertačnej práce 

 

     Predmetom dizertačnej práce bolo hľadanie optimalizovaného návrhu zásad pre 
architektonické navrhovanie novej modernej ekofarmy alebo nových stavieb na 
existujúcej ekofarme. 
     Výber zvolenej témy ekofarmy je vhodný a veľmi aktuálny. 
     Vidiecky priestor v zmysle trvalo udržateľného rozvoja Agendy 21 by mal byť 
v budúcnosti multifunkčným priestorom pre ekológiu vo vzťahu k pôde a krajine, živej 
i neživej prírode, pre obnoviteľné zdroje energie, pre voľný čas a rekreáciu – šetrný 
turizmus i pre ekologické bývanie a prácu, welfare poľnohospodársku výrobu. 
     Ekologické poľnohospodárstvo dizertantka považuje za jedno z hľadísk zlepšenia 
existujúceho stavu vidieckej krajiny v Českej republike. 
     Postupom času sa v ČR zlepšuje schopnosť využitia dotačných stimulov 
z národných fondov a z fondov EÚ. 
 
     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. 
    Ekonomické aktivity a životné podmienky stále častejšie vytvárajú tzv. urbánne 
rurálne kontinuum.  
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2/ Výber metód spracovania  

   
 Práca sleduje postupnosť: 

 Analýza súčasného stavu riešenej problematiky, 

 Metóda zovšeobecnenia získaných poznatkov z hľadiska navrhovania 
ekofariem v ČR získaných štúdiom, pozorovaním i architektonickou praxou, 

 Poznatky boli metódou diagnózy a syntézy klasifikované a zatriedené do 
faktorov,  skupín vzájomne porovnávaných javov a prvkov so súvisiacimi 
znakmi, 

 Identifikáciou vybraných faktorov dizertantka vytvorila hypotézu. Hypotézu 
overila pozorovaním. 

3/ Splnenie stanovených cieľov 

     Možno konštatovať, že vytýčené ciele dizertačnej práce boli splnené. 
 
     Cieľom dizertačnej práce sú vedecky podložené zovšeobecnené zásady 
architektonického navrhovania novej modernej ekofarmy alebo nových stavieb na 
existujúcej ekofarme s využitím princípov ekologicky optimalizovanej a energeticky 
nenáročnej architektúry, využitie obnoviteľných zdrojov energie a bezodpadového 
hospodárstva v zmysle legislatívnych možností a podmienok, platných v ČR. 
     
    Tieto zásady boli následne dizertantkou verifikované na konkrétnych príkladoch 
existujúcich moderných ekofariem v Českej republike, Rakúsku a Švajčiarsku.   

4/ Pôvodné výsledky riešenia vedeckého problému 

    Pôvodné  výsledky aplikovaného výskumu dizertantky z hľadiska 
zovšeobecnených zásad navrhovania ekofariem alebo nových stavieb na existujúcej 
ekofarme s využitím princípov umelecky stvárnenej, ekologicky optimalizovanej 
a energeticky nenáročnej architektúry, využitia obnoviteľných zdrojov energie 
a bezodpadového hospodárstva sú inovatívne v zmysle legislatívnych možností 
a podmienok, platných v ČR. 
    Problematika zásad navrhovania ekofariem v ČR je výsostne multidisciplinárna. 
    
    Nosné základné faktory, ktoré sú podľa dizertantkou navrhovanej metodiky 
kľúčové v procese navrhovania: 

 Urbanizmus – umiestňovanie stavby, výber staveniska ( chýbajú mi menovite 
odseky-„ dle disponibility napojení na pitnou a užitkovou vodu “ a -„.dle 
napojení na veřejnou a účelovou komunikační síť “), urbanizmus vnútorného 
usporiadania ekofarmy, 

 Architektúra – funkčné a dispozičné riešenie, Forma – hmota, tvar, proporcie 
a design, konštrukcie a prírodné stavebné materiály,  

 Energetický koncept – doprava energií, energetické zdroje, energeticky 
nenáročná výstavba. 

 Odpadové hospodárstvo – bezodpadové hospodárstvo,  

 Faremná ekonomika a ekonomika výstavby  

 Tieto zásady je možné využiť aj pri navrhovaní regulatívov v rámci regulácie 
v územnom pláne obce. 
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5/ Význam dizertačnej práce pre ďalší rozvoj vedného oboru a pre prax 

 

    Pre vedu a techniku: 
 
    Ekologické poľnohospodárstvo je budúcnosťou európskeho poľnohospodárstva 
a ekofarmy sú mimoriadne dôležitým článkom v reťazci trvalo udržateľného rozvoja 
vidieka. Ide o produkciu zdravých biopotravín, o zachovanie regionálneho krajinného 
obrazu, udržanie „ genia loci “, udržanie sociálnej stability z hľadiska udržania 
pracovnej sily a vytvárania nových pracovných miest na vidieku a ekologickej 
stability. Taktiež ide o zachovanie a dotváranie kultúrnej vidieckej krajiny, zachovania 
miestneho „ know – how “ a miestneho genofondu rastlín a živočíchov, ako aj 
regionálnych tradícií. To spoluvytvára pre obyvateľov pocit bezpečného domova. 
               
    V rámci prístupu k riešeniu územných plánov obcí v rámci kultúrno- historického 
potenciálu  transformovať ekofarmy do nových urbanizačných vzorov pri tvorbe 
pracovného a obytného prostredia na vidieku. 

    Pre prax : 

 
Dizertačná práca bude slúžiť architektom, projektantom, pracovníkom verejnej 
správy, študentom architektúry a pozemného staviteľstva, regionálnym 
a miestnym manažérom, investorom a samotným ekofarmárom ako manuál, 
základný návod pre návrh, evaluáciu a realizáciu stavieb  ekologickej farmy, 
ako aj obyvateľom – stakeholderom, pre tvorbu pracovného a obytného 
prostredia na vidieku. Môže sa stať témou - nástrojom verejnej diskusie. 

 
Pre pedagogiku : 
 

- Uplatnenie nových poznatkov o ekofarmách, 
- Východiská pre návrh úprav existujúcich ekofariem, 
- Identifikácia a formulovanie regulatívov pre tvorbu pracovného a obytného 

prostredia na vidieku na základe pochopenia práce svojich predchodcov  ich 
citlivým dotvorením,  

- Vytvorenie priestoru pre rozvoj novej širokospektrálnej interdisciplinárnej témy, 
      pre potreby : prednášok, cvičení , ateliérových tvorieb a najmä záverečných 
      prác rôznych vedných disciplín, 
- Vytvorenie námetu na tvorbu skrípt s inovatívne aktuálnou tematikou. 
  

  
     

6/  Formálna úprava dizertačnej práce 

      
     Dizertačná práca je vypracovaná prehľadne a precízne v rozsahu 162 strán a 174 
obrázkov. Textová časť je členená na 12 kapitol, v záverečnej časti je zoznam 86 
bibliografických citácií. Pri prevzatých textoch a obrázkoch dizertantka presne uviedla 
bibliografické odkazy. 
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7/ Záver 

       Predložená práca svojím obsahom, vedeckým prístupom k postupu spracovania, 
vlastným tvorivým prístupom dizertantky, precíznym vypracovaním, výsledkami 
a výstupmi, ktoré sú potrebné pre prax, spĺňa podmienky kladené na dizertačnú 
prácu a preto  

       odporúčam dizertačnú prácu Ing. arch. Lucie Pohankovej k obhajobe. 

     
     
  
                                                                 
                                                         
 
                                                      
 
 
                                                     Doc. Ing. arch. Jarmila. Húsenicová, PhD. 
 
       V Bratislave, 14. 09. 2012 
 


