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Název disertační práce : 

 

ARCHITEKTURA SOUDOBÉHO RODINNÉHO DOMU V BESKYDECH 

 

Hodnocení disertační práce : 

 

1.  Aktuálnost tématu 

 

Téma, které Kamil Mrva zpracoval ve své disertační práci, je aktuální nejen v oblasti Beskyd, ale obecně se 

týká stavění v oblastech podléhajících ochraně přírody i ochraně památkové. Téma je aktuální vzhledem 

k tomu, jakou plochu území v rámci republiky dnes chráněné oblasti zahrnují, a k situaci, že v nich žijí a 

chtějí žít lidé, a přitom na podmínky výstavby v chráněných oblastech neexistuje teoretický základ a není 

jednotný postup státních úřadů. Často tak dochází k uplatňování osobních názorů úředníků, nahrazující 

předem jasně daná pravidla, z nichž by měl stavebník, resp. architekt, vycházet. 

  

2.  Zvolená metoda zpracování  

 

Autor zvolil metodu sběru dat a poznatků ohledně historického typu rodinného domu v Beskydech, 

nízkoenergetických a pasivních domů, různých technologií dřevostaveb, požadavků Správy CHKO na 

výstavbu, příklady dřevostaveb od nás a ze zahraničí atd. Získané informace potom analyzoval a na jejich 

podkladě vytvořil hypotézu, jak by měl vypadat rodinný dům v Beskydech. Za hodnotné považuji, že svou 

hypotézu následně ověřil v praxi návrhem a výstavbou rodinného domu na Prostřední Bečvě. 

 

 

 



3.  Splnění stanovených cílů  

 

Cíl, obsažený v zadání disertační práce, tj. stanovení zásad, jak vytvořit soudobý rodinný dům v Beskydech, 

považuju za splněný. Autor tyto zásady prezentuje na příkladu výstavby rodinného domu z vlastní praxe. 

Lepšímu uplatnění práce by dle mého názoru pomohlo obecné formulování zásad, které v práci postrádám.  

  

4.  Původní výsledky řešení vědeckého problému 

 

Za pozitivní výsledky řešení vědeckého problému považuji autorovu interpretaci získaných zdrojů a 

zkušeností z praxe v rámci tématu na konkrétní stavbě v daném regionu. 

 

5.  Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi  

 

Práce shrnuje možnosti navrhování staveb v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Kromě hodnoty pro 

architektonické vzdělání má práce i hodnotu praktickou. Podle mého názoru je práce dobrým podkladem pro 

další architekty zabývající se podobnou problematikou. Zároveň může práce sloužit pro další rozvoj vědního 

oboru jako podklad pro další vědecké práce na příbuzná témata či rozvinutí některé části práce. Výsledky 

práce mohou být dobrým podkladem i pro architektonicko-urbanistickou tvorbu v praxi. Přínosné jistě je, že 

už rozpracovaná disertační práce a zkušenosti v ní analyzované byly základem pro vznik odborné komise 

Ministerstva životního prostředí zabývající se posuzováním projektů v chráněných krajinných oblastech 

České republiky.  

 

6.  Formální úprava disertační práce  

 

Z hlediska obvyklých a předepsaných zvyklostí vědecké práce je formální úprava práce principiálně 

v pořádku. Za dílčí formální nedostatky považuji gramatické chyby a slohově nesprávné formulace, které 

ztěžují pochopení textu. Autor často používá 1. osobu singuláru i plurálu, což je pro vědeckou práci 

nevhodné. Za nedostatečný považuji počet zdrojů uvedený v Seznamu použité literatury, navíc s drobnými 

formálními nedostatky - chybí uvedení čísla strany u citací a data u webových adres. U některých citací 

v textu není jasný jejich rozsah.  

 

7.  Publikování dílčích výsledků disertační práce 

 

Autor praktické výsledky své disertační práce, tj. rodinný dům na Prostřední Bečvě, již publikoval. Podle 

mého názoru by mohlo být přínosné i publikování dílčích částí práce v odborném tisku.  

 
8. Závěr 

 

Disertační prací autor prokazuje schopnost a připravenost k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké 

činnosti, současně disertační práce obsahuje původní a uveřejněné výsledky, čímž splňuje podmínky § 47 

odst. 4 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 



Otázky k obhajobě a připomínky k disertační práci: 

 

Slovní hodnocení práce: 

 

Práce se zabývá tématem, které je v našem prostředí velmi potřebné. To, že autor ve své práci 

problematiku rozebírá a provádí její hodnocení na konkrétních příkladech, považuji za hlavní přínos této 

disertační práce. 
  

Autor ve své práci ukazuje na vlastních realizovaných stavbách svůj názor na architektonickou tvorbu 

v prostředí CHKO Beskydy. Zařazení těchto příkladů do uspořádané práce je přínosem práce. Je zřejmé, 

že autor vychází z vlastních praktických zkušeností, k nimž musel získat rozsáhlé znalosti dané 

problematiky. Na jejich základě potom mohl vypracovat předmětnou vědeckou práci. Přitom se vyvaroval 

nepřehledných výčtů informací, k nimž by široká znalost problematiky mohla vést. 
 

Práce na zadané téma by měla být dle mého názoru doplněna výkresovou dokumentací, zejména 

půdorysy, řezy, detaily. Bylo by pak jednodušší, srozumitelnější a přesnější pochopení popisů řešení 

publikovaných domů, zejména u příkladů z vlastní praxe autora. Také mapka regionu by přispěla k lepší 

orientaci. V závěru práce by měl autor lépe specifikovat konkrétní urbanistické a architektonické zásady 

tvorby soudobého rodinného domu v CHKO Beskydy. 

Příklady z vlastní tvorby dokládají autorovu vlastní činnost v předmětné oblasti a aplikaci nabytých 

znalostí při vlastní architektonické tvorbě i při výuce studentů, což je nejlepší doklad smyslu práce. 
 

 

Otázky a náměty k obhajobě: 

  

1. Přestože práci hodnotím pozitivně a jsem si vědom širokého tématu, které autor zpracoval, postrádám 

v ní zobecnění urbanistických a architektonických zásad tvorby soudobého rodinného domu v CHKO 

Beskydy. Dotaz je tedy na určení obecných principů, použitelných pro architektonickou tvorbu 

v Beskydech, příp. v CHKO obecně. 

 

2. Na základě autorova hodnocení současného vztahu problematiky i poměrně pesimistických zkušeností 

z vlastní tvorby na území CHKO mě zajímá jeho názor na další vývoj v daném tématu. 

 

 

V Brně dne 27.5.2013   

            

 

 

Oponent disertační práce – podpis: 


