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1. Aktuálnost tématu 

Téma dizertační práce považuji za mimořádně aktuální, odráží mimo jiné i současnou 

problematiku změny klimatu, což vyžaduje šetrné hospodaření s dešťovou vodou. 

2. Splnění stanovených cílů 

Cíl dizertační práce autorka uvádí jednak v závěru Úvodu, a to „ověřit, zda je vzhledem ke 

komplexnosti řešené problematiky možné definovat univerzální nástroj určený hlavně 

architektům, který bude sloužit jako příklad pro aplikaci hospodaření s dešťovou vodou 

(HDV) ve stávající zástavbě a ulehčí komunikaci mezi zainteresovanými specialisty na 

přípravě koncepce řešeného úkolu.“ 

Hlavní cíl je součástí kapitoly 2., a to v podkapitole 2.3. Cíl dizertační práce. Tento cíl zní: 

„Vytvořit metodickou pomůcku aplikace HDV objektů v zastavěném území pro architekty a 

urbanisty.“ 

K tomu je připojen ještě i dílčí cíl: „Navrhnout možná urbanistická opatření, principy a 

postupy pro rozvoj území s ohledem na zapojení vodohospodářské problematiky.“ 

Tento jasně definovaný cíl autorka v dizertační práci jednoznačně splnila. 

3. Zvolená metoda zpracování a výsledky řešení vědeckého problému 

Při řešení úkolu se doktorandka soustředila na hospodaření s dešťovou vodou v zastavěném 

území s přiblížením se principu přirozeného vodního cyklu. Při řešení autorka vycházela 

zejména z právních předpisů Německa. Popsala stav řešení v České republice, a to s ohledem 

na legislativu, normy, strategické dokumenty vodního hospodářství a územního rozvoje. 

Nechybí ani rešerše zahraničních publikací vztahujících se k HDV. Navazuje metodika 

postupu pro vytvoření metodické pomůcky, což je obsahem kapitoly 3. Ve 4. kapitole je již 

uvedena metodická pomůcka, která má doloženo ověření na konkrétním příkladu. 

4. Význam práce pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

Autorka při zpracování dizertační práce zvolila optimální a logický postup, který jí umožnil 

prostudování a porovnání odborných podkladů, které využila pro zpracování metodické 

pomůcky, která má význam a přínos pro praxi ale i pro další rozvoj tohoto vědního oboru. 



Práce je velmi dobře zpracována a stává se tak hodnotným odborným materiálem. 

5. Formální úprava dizertační práce a její jazyková úroveň 

Po formální stránce je dizertační práce zpracována kvalitně, přehledně a systematicky 

s výbornou adjustací. Zpracována je na vědecké úrovni, doplněna je bibliografickým 

aparátem, je přehledně uspořádaná, doplněná obrazovým a tabulkovým materiálem. Napsána 

je srozumitelně na kultivované jazykové úrovni.  

6. Publikování dílčích výsledků dizertační práce 

Vzhledem k dosažené úrovni dizertační práce a výsledkům doporučuji zvážit možnost 

publikace, zejména pak metodickou pomůcku. 

7. Slovní hodnocení práce, připomínky a otázky k dizertační práci 

Dizertační práci Ing. arch. Michaely Vackové hodnotím, jak již bylo výše uvedeno, jako 

velmi kvalitní. Práce je dalším přínosem v rámci systému odvodnění zastavěného území. 

Přeci jen by bylo vhodné do uváděné legislativy zařadit i zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je zmiňován i 

v textu a citovaný je i výňatek priority (str. 23) ze strategického dokumentu Politika územního 

rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2015. Republikové priority jsou závazné pro územně 

plánovací dokumentaci, kde musí být zohledněny a upřesněny.  

Otázka se nabízí k údržbě založeného systému, a zda by byla dostupná cenová náročnost 

jednotlivých objektů.  

8. Splnění podmínek dle § 47 vysokoškolského zákona  

Dizertační práce splňuje podmínky zákona č. 111/1998 Sb. 

Doporučuji přijetí dizertační práce Ing. arch. Michaely Vackové k obhajobě a po úspěšném 

průběhu udělení vědecké hodnosti „philosophie doktor“ (Ph.D.). 

 

 

 

V Brně dne 22. září 2017 

Oponent dizertační práce: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. 

 

 

   

 



 

 


