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Teoretická příprava, praktické zkušenosti: 

Doktorand úspěšně absolvoval všechny předměty DSP včetně státní doktorské zkoušky. Během studia 
byl zapojena do ateliérové výuky Ústavu navrhování II. Zúčastňoval se doktorandských konferencí             
a vystavoval práce svého ateliéru Kamil Mrva Architects mimo jiné i v pražské galerii Jaroslava 
Fragnera, v Galerii Architektury v Brně a Architekturzentrum Wien 2010 v rámci výstavy HOLZBAUEN. Jeho 
architektonická tvorba získala řadu ocenění z nichž lze jmenovat např. čestné uznání v kategorii stavby 
občanské vybavenosti - Hotel Olympia v Kopřivnici v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2008,                    
3. místo v soutěži Cena Petra Parléře za rok 2009 za urbanisticko-architektonické řešení prostoru 
horního nádvoří  a rekonstrukci Jaroňkovy útulny ve Štramberku, hlavní cenu v soutěži Stavba 
Moravskoslezského kraje 2010 v kategorii rodinný dům v Brušperku, 

 Zvolená metoda zpracování: 

Autor provedl sběr dat historického typu rodinného domu v Beskydech, sběr dat referenčních příkladů 
soudobých dřevěných domů v zahraničí a poukázal na urbanistické a architektonické problémy 
současné povolované výstavby v CHKO Beskydy. Stěžejní část práce je věnována zkušenosti z vlastní 
praxe navrhovaných dřevostaveb a negativní zkušenosti realizovat dům v CHKO Beskydy, který svým 
měřítkem, proporcemi a materiálovým řešením vychází z daného prostředí, ale pro svůj soudobý 
moderní výraz neodpovídá požadavkům Správy CHKO na výstavbu. Svůj názor, jaká by měla být 
architektura soudobého rodinného domu v Beskydách, ověřil v praxi autorským návrhem, následně 
získaným po 3,5 roku stavebním povolením a realizací rodinného domu na Prostřední Bečvě. 

Splnění stanovených cílů: 

Cílem disertační práce bylo stanovit zásady architektonického návrhu soudobého rodinného domu 
v Beskydech a ty ověřit v praxi. Disertační práce prokazuje, že realizace soudobého domu v Beskydech 
je značně obtížná. Zásady návrhu definuje ve třech bodech – vycházet z tradice výstavby daného 
regionu, poukazovat na soudobý trend v architektuře a splňovat požadavky energeticky úsporné stavby.  
Podrobnější zásady a regulace mohou být  kontraproduktivní, protože neexistují univerzální  recepty na 
tvorbu architektury v CHKO Beskydy. Každý případ je jiný a vyžaduje individuální přístup, rozum            



a fantazii, tak aby nové stavby dosahovaly estetické úrovně dřívějších staveb a nesly znaky 
neopakovatelného specifického prostředí CHKO Beskydy. Uvedený příklad výstavby rodinného domu             
z vlastní praxe tyto zásady bezesporu splňuje. 

Publikování dílčích výsledků disertační práce: 

Doktorand během studia publikoval dílčí výsledky disertační práce jak ve sborníku doktorandské 
konference fakulty, tak v autorských publikacích  realizovaných staveb. 

MRVA, K.: Kamil Mrva Architects 1999-2007, katalog tisk Graspo CZ, 2007 

MRVA, K.: Kamil Mrva Architects 2006-2010, katalog tisk Graspo CZ 2009 

MRVA, K.: Dřevostavby v Beskydech, příspěvek ve Sborníku ze XII. Vědecké konference doktorandů, 
Vysoké učení technické v Brně – Fakulta architektury, Brno, 2008, ISBN 978-80-214-3656-5. 
 
Předloženou disertační práci doporučuji – nedoporučuji k obhajobě. 

Práce obsahuje značné množství informací a poznatků z vlastní praxe a přispívá k dalšímu 
rozvoji vědního oboru architektury. 

Disertační práci Ing. arch. Kamila Mrvy doporučuji k obhajobě 
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