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Teoretická příprava, praktické zkušenosti: 
 
Doktorandka úspěšně absolvovala všechny předměty DSP včetně státní doktorské zkoušky. Během 
studia byla zapojena do výuky, přednášela v předmětu Typologie V – zemědělské stavby a předmětu 
Zásady navrhování ekologických staveb. Během studia získala projekty z FRVŠ a byla řešitelem 
projektu Viniční hospodářství s ekologickými aspekty a  řešitelem projektu Architektura ekofarem. 
Aktivně byla také zapojena do řešení projektu z ESF „Inovace magisterského a bakalářského studijního 
programu Architektura a urbanismus Fakulty architektury VUT v Brně - implementace principů trvale 
udržitelného rozvoje do výuky“, kde vypracovala učební texty „Navrhování zemědělských staveb“.   
Praktické zkušenosti pro vypracování disertační práce získávala v projekční praxi a osobní návštěvou a 
prohlídkou ekologických farem v ČR i zahraničí. 

V rámci doktorandského studia absolvovala zahraniční studijní stáž ve Švýcarsku na BFH‐HAB 

Technikerschulen HF Holz Biel. 
 
Zvolená metoda zpracování: 

Metodika zpracování disertační práce je zvolena tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. 
 
Splnění stanovených cílů: 

Cílem disertační práce bylo zobecnění zásad architektonického návrhu moderní ekofarmy s využitím 
obnovitelných zdrojů energie a bezodpadového hospodářství v možnostech a podmínkách platné 
legislativy České republiky a následně jejich ověření na konkrétních vybraných případech moderních 
ekofarem v České republice, Rakousku a Švýcarsku.  Tyto stanovené cíle doktorandka splnila.  
 



Publikování dílčích výsledků disertační práce: 

Publikační činnost doktorandky je příkladná. Během studia publikovala dílčí výsledky disertační práce 
jak ve sbornících doktorandských konferencích fakulty, tak ve sbornících mezioborových konferencí 
Udržitelná energie a krajina a sborníku mezinárodní konference Zdravé domy 2010. Je spoluautorkou 

publikací Viniční hospodářství (FA VUT v Brně 2009, ISBN 978‐80‐214‐3815‐ 6),  

Architektura ekofarem (FA VUT v Brně 2010, ISBN 978 – 80‐214 – 4028 ‐9) a  Navrhování 

zemědělských staveb (FA VUT v Brně 2011, ISBN 978‐80‐214‐4390‐7). Publikační činnost doktorandky 

je uvedena v kapitole 8. Seznam vlastních prací a aktivit. 
 

Předloženou disertační práci doporučuji – nedoporučuji k obhajobě. 

Práce je odborně fundovaná, obsahuje značné množství informací a poznatků a přispívá 

k dalšímu rozvoji vědního oboru. 

Disertační práci Ing. arch. Lucie Pohankové doporučuji k obhajobě 

pro udělení vědecké hodnosti "doktor" (Ph.D.). 
 
Otázky k obhajobě a připomínky k dizertační práci: 

Názor doktorandky na možnosti podpory ze Strukturálních evropských fondů při řešení výstavby 

moderních ekofarem v ČR. 
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