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Formální údaje o disertační práci 

Ing. arch. Lenka Bažík zpracovala svoji disertační práci na téma „Podstata hliněné architektury 

v podmínkách Česka“ v rámci studia doktorského studijního programu na FA VUT v Brně pod vedením 

doc. Ing. Ivany Žabičkové, CSc. Práce obsahuje čtyři základní kapitoly členěné dále do dalších 31 

podkapitol, 116 stran textu včetně obrazových příloh a za textem ještě 8 samostatných příloh. 

 

1. Aktuálnost tématu disertační práce  

Disertační práce řeší dnes aktuální téma, které rezonuje napříč technickými, uměleckými i 

společenskovědními disciplínami v kontextu revitalizace hliněné architektury a možnostmi jejího 

udržitelného vývoje. Primárně je tak řešen jeden ze základních tradičních stavebních materiálů, který 

má i na území České republiky tisíciletou tradici. Je možno konstatovat, že je problematika vsazena do 

nastupujícího programu Green New Deal, který se snaží reagovat na změnu klimatu a redukovat podíl 

lidské činnosti při upokojování základních lidských potřeb na zatížení planety Země. K těmto 

samozřejmě patří i architektura a bydlení. Tyto okolnosti se tak promítají i do samotného navrhování 

staveb, které je přímo ovlivněno ekologií, ekonomikou, politikou a společností. Výsledkem je pak 

vytvoření modelu, jakési základní obytné buňky, jejíž vzhled a tvar primárně vychází z použitého 

materiálu – nepálené hlíny. Využity jsou přirozeně místně dostupné zdroje základní suroviny. Stavba 

má mít dočasné určení, vzejít „ze země“ a po skončení života opět se zemí splynout.  

 

2. Splnění stanovených cílů 

Autorka sledovala tři základní cíle. Jednalo se o nalezení podstaty hliněné architektury, a to specificky 

v podmínkách ČR, nalezení ideální podoby hliněného prostoru, který nejlépe vystihne použití nepálené 

hlíny, z čehož měly být vyvozeny i obecněji uplatitelná témata pro běžné použití tohoto materiálu 

v architektuře. Posledním cílem mělo být vytvoření teorie hliněné architektury v našich podmínkách. 



Vytvořený modelový případ  pak dle autorky může vést k rozšíření povědomí o možnostech materiálu 

a jeho dalšího využití v moderních stavbách. 

Logickými kroky se autorka snaží naplnit stanovené cíle. Výsledkem je pak vytvoření objektu – modelu, 

který vychází z „podstaty“ nepálené hlíny. Má to být tedy čistě elementární architektura. Jedná se o 

vrstvení homogenizované masy, která ze všech stran uzavírá celý prostor. Jde o návrh stavby bez 

předem dané (konkrétní) funkce nebo definované životnosti, tedy o čisté ztvárnění prostoru pomocí 

jednoho materiálu. 

V navrženém konceptu může být jistou překážkou fakt, že se jedná o teoretický model. Zajímavé by 

bylo vytvoření „uchopitelného“ konkrétního modelu, který by mohl být příkladem pro praxi, tedy 

objektu, který primárně vychází z podstaty hliněného materiálu a který by byl odolný například proti 

působení klimatických vlivů v našich podmínkách. To by pak logicky zapadlo do konceptu, který autorka 

navrhuje na s. 99. 

Pokud  je zkoumána podstata hliněné architektury a jejího primárního užití, považoval bych za vhodné 

reflektovat rovněž příklady napříč archeologickými prameny i recentní vernakulární hliněnou 

architekturou například i v oblasti Blízkého východu. Zde je po tisíciletí,  až v podstatě do dnešních dnů 

rozvíjena místní stavební tradice, jež má základ v „jednobuněčném“ obydlí reflektujícím primární 

použití tohoto materiálu.   

 

3. Postup řešení problému a výsledky disertační práce 

Jako vědecké metody práce uvádí doktorandka kvalitativní metodu zakotvené teorie. Podstatou je sběr 

širokého spektra dat a jejich následné rozklíčování, k čemuž bylo přistoupeno otevřeným, axiálním a 

selektivním kódováním, strukturovaným rozhovorem, případovou studií a terénním výzkumem. 

Výsledkem pak bylo pak vytvoření teorie – modelového případu.  

Vstupní část práce je věnována historii užití nepálené hlíny v globálním kontextu. Následně je 

komplexně představena nepálená hlína jako stavební materiál a základní stavební techniky od těch 

tradičních až po moderní metody SD tisku. Logicky pak navazuje pasáž o udržitelnosti hliněné 

architektury v podmínkách tzv. Průmyslu 4.0. Samostatná kapitola je pak věnována terénnímu 

průzkumu tradičních hliněných staveb in situ v ČR a porozumění jejich kontextu. Dále jsou představeny 

moderní hliněné stavby a příklady jejich realizací, což je vhodně doplněno strukturovanými rozhovory 

s architekty, výrobcem hliněného materiálu a realizátorem hliněných staveb. Následují případové 

studie, jež vychází z prvotního styku s hliněným materiálem od hnětení až po vytvoření jakéhosi 

provizorního prostoru k úkrytu. Získané „vstupní“ informace pak byly podkladem pro tvorbu základních 

konceptů pro podstatu hliněné architektury, jež charakterizují použitý materiál – ohnivzdornost, 

dostupnost místních zdrojů, v případě správného použití i odolnost a po skončení životnosti opětovný 

návrat do přírody bez zátěže životního prostředí.  

V práci se ovšem zejména v pasáži o historii hliněné architektury vyskytuje řada nepřesností. 

Na s. 10 autorka píše, že „Myšlenky osvícenství hliněného stavitelství ve 20. století přinesl především 

Francois Cointereaux“. Přitom tento  francouzský architekt žil v letech 1740-1830 a je obecně 

považován za jakéhosi propagátora „sofistikovaného“ použití nepáleného hliněného materiálu. Jeho 

publikace „École d´Architecture Rurale …“, která vyšla poprvé v Paříži v roce 1790, se pak stala 

skutečnou inspirací pro zájemce o hliněné stavitelství a byla přeložena do řady jazyků.  



Na s. 28 píše autorka o tom, že na  počátku 19. století se podunajský dům vyskytoval po celé Moravě a 

Slezsku. Toto tvrzení ovšem není pravdivé. Podunajský hliněný (někdy též panonský) dům byl jedním 

ze základních typů lidového domu na Moravě a ve Slezsku. Výskyt tohoto typu architektury se v té době 

primárně omezovalo na širší oblast moravských úvalů, kde se převážně vyskytovalo sprašové podloží. 

Na zbytku území se pak nalézala převážně architektura dřevěná (především roubená). 

Na s. 25 píše autorka o nepálených cihlách ve tvaru hranolu. Zde by bylo lepší napsat kvádru. 

Pokud se týká zkoumané problematiky, doporučoval bych do přehledu doplnit aktivity z poválečného 

Polska a Německa (někdejší NDR a NSR), kde byly realizovány projekty, doslova proudová výstavba 

bytovaných činžovních domů s využitím místní hlíny.  

 

4. Význam práce pro praxi a rozvoj vědního oboru 

Autorka v práci nastínila zajímavý model možné budoucí realizace lidských sídel, což odráží soudobé 

světové trendy s důrazem na ekologii, využití místních zdrojů, energetickou nenáročnost, 

minimalismus a sdílení. Podobně zaměřené práce by tak mohly řešit výše naznačené praxí podložené 

a tedy uchopitelné a konkrétní realizace objektů i širších urbanistických vztahů. 

Jistě přínosný je i návrh autorky, aby se nepálená hlína dostala do osnov např. i středních stavebních 

nebo škol i učilišť a byla brána jako plnohodnotný stavební materiál. 

 

5. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Disertační práce je psána na uspokojivé jazykové úrovni, ovšem text by si jistě zasloužil doplňující a 

rozšiřující poznámkový aparát. Vhodně je volena obrazová příloha. 

 

6. Splnění podmínek disertační práce uvedených v § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách č.111/1998  

Doktorská práce splňuje náležitosti uvedené v § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách č.111/1998 a v 

SZŘ VUT Brně, Díl 3, čl. 41. 

 

7. Celkové zhodnocení disertační práce  

I přes výše uvedené výtky doporučuji disertační práci Ing. arch. Lenky Blažík k obhajobě.  

 

Náměty do diskuse při obhajobě: 

Nastínění praktické realizace navrhovaného modelu a případné konstrukční řešení (3 D tisk?) i včetně 

vnitřního uspořádání stavby. 

 

Ve Strážnici 27. 5. 2021       PhDr. Martin Novotný, Ph.D. 

 

 



  


