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Formální údaje  

Disertační práce má 256 stran, které obsahují 164 obrázků a 4 tabulky, k práci je 

přiložena 1 příloha. Práce je rozdělena do 17 kapitol.   

Cíl práce je obsažen v kapitole 4. Kapitola 5 uvádí přehled o současném stavu 

problematiky panelových staveb, v kapitole 6 uvádí autorka přehled 22 brněnských 

panelových sídlišť. Kapitoly 7, 8 a 9 jsou věnovány konstrukcím a poruchám převažujícího 

typu panelového domu užitého v městě Brně, a to T06B. V kapitolách 10 až 15 uvádí 

postupně aspekty architektury, sociologie, stavebního a autorského zákona a ekonomie, které 

se vztahují k problematice panelových sídlišť. Není jasné, proč opakuje kapitolu s názvem 

sociologie (kap. 11 a 14). V kapitole 16 jsou uvedeny použité vědecké metody zkoumání, 

kapitola 17 obsahuje závěr včetně přínosu práce.  

Následuje seznam použitých zdrojů, seznam obrázků, tabulek a zkratek, publikační činnost a 

seznam použitého software. 

Aktuálnost tématu disertační práce 

Téma disertační práce zaměřené problematiku panelových sídlišť a možnosti jejich 

úprav je vysoce aktuální právě v současné době, kdy na jedné straně poskytují bydlení téměř 

třetině obyvatel, na druhé straně se na nich projevují nedostatky poplatné době výstavby a 

stáří jak fyzické, tak morální. Veřejnost na ně často pohlíží s despektem, protože je vzhledem 

k železobetonové konstrukci považuje za neměnné a neschopné dalších stavebních úprav.  

Autorka ve své práci podrobně kriticky rozebírá současný stav včetně již některých 

provedených úprav, analyzuje jej, a na základě syntézy pak nabízí celou škálu teoretických 

možností, které tyto domy nabízejí. Zároveň na nejvíce používaném typu v Brně uvádí 

konkrétní návrhy řady potřebných stavebních úprav, jako např. možnosti nadstavby, 

přístavby, rozšíření bytových jader, spojení bytů v horizontální i vertikální rovině apod. Tím 



přináší do problematiky řadu nových informací, které mohou být prakticky využity nejenom 

projektanty a majiteli bytů, ale i při výuce studentů.  

Splnění stanoveného cíle disertace 

Práce se navzdory svému názvu „Vztah typologie a konstrukční soustavy“ zabývá 

pouze panelovými domy a z nich vybírá určitý typ, T06B, nejvíce frekventovaný v městě 

Brně. Existuje řada dalších konstrukčních soustav, které by pod název práce mohly být rovněž 

zařazeny, proto měl být název alespoň v podnadpisu upřesněn. 

Autorka vytvořila ucelený materiál věnovaný podrobně konstrukci panelových domů, 

upozornila na kritická místa, kterým je třeba věnovat prvořadou pozornost a navrhla 

v širokém kontextu možnosti jejich změn. Cíl práce, který je možno v krátkosti shrnout jako 

rehabilitace panelových domů, je tím splněn tak, jak je uveden v kapitole 4. 

Postup řešení problému, výsledky disertační práce, konkrétní přínos 
doktoranda 

Autorka správně zahajuje práci základními pojmy, definováním typologie, dispozice a 

konstrukčního systému, pokračuje výsledky průzkumu, který provedla na jednotlivých 

sídlištích v Brně. Sídliště panelových staveb, v minulosti vystavěná pro rychlé pokrytí potřeb 

bydlení mladých rodin, nevyhovují požadavkům současné doby. Ze sídlišť vymizela občanská 

vybavenost, jednotlivé domy nevyhovují funkčně ani technicky potřebám obyvatel. Věková 

skladba obyvatel je průměrná. Na 120 stranách popisuje jednotlivě všech 22 brněnských 

sídlišť včetně mapových podkladů. V dalším tento stav analyzuje a kriticky hodnotí. Autorka 

se nezabývá pouze konstrukcí a její dispozicí, ale hodnotí sídliště v širokých souvislostech, 

jako je environmentální aspekt, doprava, technické zabezpečení, životní prostředí, ekonomie, 

sociální aspekty a konstrukce.  

Po vymezení typu T06B a popisu jeho konstrukce kategorizuje možné stavební změny, 

kterým se dále věnuje, podle vztahu ke konstrukci stavby a nutnosti zásahů do nosné 

konstrukce. Pro tento účel vytvořila řadu digitálních modelů, které demonstrují závislosti 

konstrukční soustavy a dispozičních a prostorových kvalit objektů. Navržené možnosti 

stavebních úprav pak ukazují nové podněty pro řešení úprav uvnitř objektů i úpravy 

s rozšířením do exteriérů staveb. Jak sama uvádí, nejedná se o návody, ale o směřování, 

kterým se lze při návrhu rekonstrukcí a stavebních úprav ubírat.      

Doktorandka ve své práci podala nejenom ucelený materiál o současném stavu a 

problémech panelových sídlišť v městě Brně, ale i o možnostech jejich řešení tak, aby 

vyhovovala dnešním požadavkům. Mimo vlastní návrhy stavebních změn jednotlivých 

objektů si všímala i dalších souvislostí. Tím přispěla k rehabilitaci panelových domů, 

v současnosti řadou obyvatel opovrhovaných. Získané výsledky bude dále možno využít pro 

praktické účely.  

Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 

Disertační práce podporuje rozvoj vědního oboru, může sloužit pro praktické použití 

pro veřejnost, především pro majitele bytů, kteří hodlají provést jeho rekonstrukci. Dále pro 

projektanty, kteří tyto rekonstrukce nebo celkové zásahy do sídlišť projekčně zpracovávají. 

V neposlední řadě pro výuku studentů stavebních fakult nebo fakult architektury, stejně tak i 

pro pracovníky státní správy. Výsledkem této práce by mohlo být rozšíření a zkvalitnění stavu 

našich sídlišť.  



Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

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

fotografiemi, kreslenými obrázky a tabulkami. Je škoda, že digitální modely uvedené v tištěné 

podobě jsou v malém měřítku a těžko se v nich orientuje i z toho důvodu, že obsahují příliš 

mnoho informací vyjádřených barvami.     

Vlastní text po formální stránce obsahuje řadu nedostatků. V několika místech je 

možno najít věty či souvětí, která nedávají smysl buď proto, že jsou v nich slova vynechána, 

jsou uvedena ve špatných tvarech nebo přebývají. V řadě případů se jedná o překlepy. Jako 

nedostatek lze rovněž hodnotit 2 kapitoly nazvané Sociologie. Jako nedostatek je možno uvést 

i skutečnost, že autorka zbytečně opakuje některá fakta vícekrát (např. v kapitole 7.2.1 

Požadavky a podmínky úprav první 3 kapitoly opakují informace uvedené v předešlém textu). 

Vesměs se však jedná o nedostatky, které nemají závažný vliv na odbornou úroveň práce.  

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. Pavle Čechové 

udělena vědecká hodnost Ph.D. 

 

 

V Brně, 30. 5. 2015 

      doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. 


