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Oponent:   doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. 

 

 

Ing. arch. Pavla Čechová vypracovala disertační práci s názvem Vztah typologie a konstrukční 

soustavy. Posuzovaná práce byla předložena po opravě původní práce z roku 2014. 

Práce má 243 stran textu, následují tři strany použité literatury, časopisů a norem, čtyři strany 
odkazů na webové zdroje a na ostatní odkazy, šest stran seznamu obrázků, zkratek, použitého 
software. Na poslední straně je odstavec se čtyřmi položkami vlastní publikační činnosti autorky. 

Práce je člena na 17 hlavních kapitol. Hlavní kapitoly a podkapitoly jsou již číslovány ve 
vzájemném souladu.  

Cíle jsou formulovány v kapitole 4 na str. 12. Hlavním cílem práce je vytvoření přehledného 
systému demonstrující vazbu dispozičního a typologického řešení na konstrukci jednotlivých typů 
staveb s tím, že systém bude sloužit pro řešení úprav panelových staveb, pro orientaci 
v problematice, studentů VŠ, pro komunikaci státních institucí a pro veřejnost. Tento hlavní cíl je 
rozšířen o další dílčí cíle, kterými jsou: vytvoření digitálních modelů vybrané konstrukční 
soustavy, sběr dostupných údajů o jednotlivých sídlištích v Brně ve formě dokumentace, jež bude 
obsahovat nabídku možností a určení limitů zásahů do stávající struktury v závislosti na typologii. 
Dále se v rámci dílčích cílů uvádí, že digitální modely by měly pomoci definování jednoduchých 
úprav bez nutnosti zásahů do nosné konstrukce. 

Za rozhodující lze považovat kapitoly 5 až 9. V kapitole 5 s názvem „Vztah typologie 
a konstrukční soustavy“ je nastíněn vývoj panelových soustav a je zde proveden základní rozbor 
typů soustav, bytových jader a je zde podán jejich přehled. Kapitola 6 potom podává přehled 
o vzniku a podobě panelových sídlišť v Brně, ovšem podle názoru posuzovatele ve většině případů 
bez uvedení jakékoli vazby mezi řešenou problematikou (tedy typologií bytů a jejich úprav) na 
konstrukční soustavu popisovaného panelového sídliště (tedy aplikací vytvořeného digitálního 
modelu a odkrytých typologických souvislostí na možné změny bytů právě popisované 
konstrukční soustavy použité v daném sídlišti).   

1. Aktuálnost tématu disertační práce  

Téma práce považuji za aktuální, protože typologie domů a bytů má úzkou vazbu 
na možnosti úprav panelových bytů, jejichž množství se posledních dvaceti létech zvyšuje. 
Úpravy jsou iniciovány ve většině případů majiteli jednotlivých bytů. Jejich množství 
stoupá a z toho vyplývá růst hlavně statického rizika pro existující panelové stavby. 
Některé soubory panelových bytů a domů jsou ve vlastnictví města a jiných společností. 
Právě zde se nabízí rozsáhlé využití podrobně a kvalitně zpracovaných možností 
architektonických úprav panelových bytů, které by vycházely z pravdivé, úplné a staticky 
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podmíněné analýzy typologického vztahu domů (bytů) a konkrétní konstrukční panelové 
soustavy.    

Další aktuální využití by mohlo být na straně stavebních úřadů, jež by měly informativní 
pomůcku pro veřejnost s přímou vazbou na následná stavební řízení.   

2. Splnění stanoveného cíle  

Splnění stanoveného cíle považuji za částečné v části analýzy typologie domů, panelových 
soustav a bytů (kapitola 5), kde zejména v 5.1 nejsou dostatečně popsány typologické 
vazby jednotlivých typů jader, jejich výhody a nevýhody a hlavně typologické možnosti 
řešení. Přitom záměna existujících bytových jader za nová řešení představují největší 
objem úprav panelových bytů.  

V části aplikace typologie na změny konstrukční soustavy považuji splnění stanoveného 
cíle za dostatečné (kapitola 9) s výhradou, že i v opravené práci stále přetrvává řazení 
obvodových panelů k nenosným. Panely obvodového pláště s okny jsou považovány 
v práci za nenosné (ale ony jsou ve skutečnosti samonosné, tedy přenášejí vlastní tíhu svoji 
a panelů nad nimi a tudíž není možné je považovat za nenosné se všemi důsledky z toho 
vyplývajícími), tedy není možné je odstraňovat, jak lze usoudit např. z Obr. 128 na str. 194. 

3. Postup řešení problému, zhodnocení výsledků a konkrétního přínosu autora 

Autorka nezvolila dostatečně přehledný postup. Konkrétnosti jsou proloženy obecnostmi 
a pak autorka zase přechází k jednotlivostem. 

Během řešení tématu práce se autorka dopustila podle mého názoru těchto chyb: 

1. Některé z dosažených výsledků považuji za chybné. Je to podle mého názoru 
popisované možné odstraňování příčkových panelů, obvodových panelů s okny, 
označování obvodových panelů s okny za nenosné. 

2. Konkrétní přínos autorky přesto lze hodnotit kladně, neboť práce na slušné 
úrovni shrnuje typologii všech brněnských panelových sídlišť a je dobrým 
výchozím materiálem pro počáteční úvahy o možnostech změn a úprav bytů.  
 

4. Význam pro praxi nebo rozvoj oboru 

 Autorkou popisovaná problematika a její řešení jsou skutečně pro rozvoj oboru změn 
panelových bytů a domů významné a aktuální. Posuzovatel považuje práci po provedeném 
doplnění a prohloubení za přínosnou. 

5.  Jazyková a formální úroveň 

 Práce je po jazykové stránce a také po stránce formální dobré úrovni.  Zde se příznivě 
projevilo doplnění a dopracování původní verze práce.  

6. Splnění podmínek zákona 

 Posuzovatel považuje podmínky v § 47 odst. 4 vysokoškolského zákona za splněné.  
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Doporučuji práci k obhajobě. 

 

V Brně  7. 6. 2015 

Vypracoval:            doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. 

       Ústav betonových a zděných konstrukcí  
          Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně 


