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Předložená disertační práce Ing. arch. Kamila Mrvy má 93 stran, 31 stran příloh P.1 až 

P.6 a obsahuje 59 obrázků. 

Aktuálnost tématu disertační práce 

Téma disertační práce je zaměřené na jeden z aktuálních problémů současnosti, to je 

vytvoření zdravého životního prostředí pro člověka prostřednictvím přírodních materiálů, 

které představují obnovitelný stavební materiál s minimálními energetickými vstupy při 

výrobě. Dřevo jako konstrukční materiál je v naší zemi přes vzrůstající popularitu stále 

nedoceněným materiálem pro výstavbu obydlí, a to jak ze strany stavebníků, tak i ze strany 

úřadů, které se účastní schvalovacího procesu výstavby. 

Obecně jsou běžně známy tradiční dřevostavby v hornatých oblastech, méně již domy 

nízkoenergetické či pasivní. Proto někdy dochází k zásadnímu nepochopení úředníků státní 

správy, navrhne-li projektant takový dům do oblasti, kde se ještě nevyskytl. Disertační práce 

je věnována této problematice, pomáhá ji řešit a je proto velmi aktuální.   

Splnění stanoveného cíle disertace 

Jako cíl práce si autor vytkl zásady, jak vytvořit rodinný dřevěný dům v Beskydech, 

který bude vycházet z tradice výstavby daného regionu, poukáže na soudobý architektonický 

trend a bude energeticky úsporný. 

 Pro zpracování disertační práce provedl autor sběr dat, jejich analýzu a návrh řešení 

na základě zkušeností ze své bohaté odborné praxe projektanta dřevostaveb v regionu 

Beskydy a okolí. Navržené architektonické zásady dokumentuje na stavbách našich i 

zahraničních, uplatňuje zde i své dokončené stavby nové i rekonstruované.  

Stanovené cíle disertace byly splněny.  

Postup řešení problému, výsledky disertace, konkrétní přínos doktoranda 

Autor zahájil práci popisem současného stavu řešené problematiky. Historické dřevěné 

zástavbě se věnuje pouze v jednom odstavci a navazuje na něj základními znaky staveb, které 

lze použít pro novou výstavbu. V kapitole věnované současnému stavu řešené problematiky 

uvádí obecné principy tvorby energeticky úsporných domů, soudobé dřevostavby v zahraničí i 



v České republice. Navazuje příklady výstavby jím projektovaných domů, na nichž ukazuje 

svůj postoj v architektonické a urbanistické tvorbě v prostředí CHKO Beskydy.  

Poměrně obšírně uvádí případ přestavby domu, na který bylo vydáno stavební 

povolení až po několika letech, kdy byl autor nucen opatřit si doporučující stanoviska 

nadřízených orgánů CHKO i České komory architektů, které jsou uvedeny v přílohách spolu 

s některými články uveřejněnými v časopisech a zabývajícími se výstavbou podle projektů 

Ing. arch. Mrvy. 

V práci je patrná značná zkušenost s výstavbou zdařilých dřevostaveb. Je proto škoda, 

že se autor neoprostil od pocitu ublížení v daném případě konfliktu s CHKO Beskydy a 

závěry své práce neformuloval naprosto obecně, což hodnotu celé práce poněkud snižuje. 

Konkrétní přínos doktoranda je však zřejmý.  

Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 

Autor ve své práci vytýčil architektonické, urbanistické i technické aspekty 

v navrhování domů, které bude možno použít při hodnocení projektů energeticky úsporných 

dřevostaveb v CHKO Beskydy.  

V demonstraci na daném příkladu se zabývá rovněž rolí pracovníků CHKO, kde 

konstatuje, že pro hodnocení architektury staveb v daném prostředí nemají často odpovídající 

vzdělání ani odborné znalosti. 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Disertační práce má logickou stavbu a návaznosti. Text je vhodně doprovázen 

obrázky. V některých případech se vyskytuje špatná stavba věty (např. na str. 24 ve 3. řádku 

shora nebo na str. 34 před obr. 14. Ve více případech se vyskytuje chybné užívání malých a 

velkých písmen. Výraz Česká republika je uveden i jako česká republika i jako Česká 

Republika, ve výrazu pod Radhoštěm je na str. 18 malé r, název nadace je uveden s malým 

prvním písmenem. Na straně 33 v 7. řádku 2. odstavce je použita zkratka USA anglickým 

pravopisem, tj. U.S.A.  

Až na tyto výjimky je jazyková úroveň dobrá.  

Splnění podmínky uvedené v §47 odst. 4 zákona o vysokých školách 

Disertační práce splňuje podmínky uvedené v §47 odst. 4 zákona o vysokých školách. 

Závěr 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na disertační práci. Prokazuje dobrou 

odbornou úroveň autora a jeho schopnosti a předpoklady pro další vědeckou a výzkumnou 

práci. Proto  

doporučuji, aby disertační práce byla přijatá k obhajobě a po úspěšném obhájení byla  

Ing. arch. Kamilovi Mrvovi 

udělena vědecká hodnost Ph.D. 

 

 

V Brně, 10. 4. 2013  

         doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. 


