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Na základě žádosti předsedy komise, doc. Ing. arch. Maxmiliána Wittmanna, Ph.D., 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, jsem vypracovala oponentní 
posudek k disertační práci paní Ing. arch. Michaely Vackové na téma „Urbanistická 
opatření pro efektivní hospodaření s povrchovou vodou v zastavěných územích“, 
v následující struktuře a znění. 
 
Aktuálnost a zaměření disertační práce 
Předložená disertační práce se zabývá jedním z důležitých aktuálních problémů každého 
státu, tj. hospodaření s vodami. Nezbytnost vhodného nakládání s vodami je jedním 
z nejdůležitějších úkolů lidské civilizace. V současné době, v důsledku již probíhající 
klimatické změny, se potřeba optimálního hospodaření s vodou výrazně zvyšuje. 
V České republice sice dosud, mimo plošně omezená území, nevznikají vážné problémy 
nedostatku vody k realizaci, avšak již následujících letech lze předpokládat celkový 
deficit povrchové a podzemní vody pro potřeby vodárenství, zemědělství a energetické 
účely. 
 
Disertační práce na danou hrozbu reaguje a svou strukturou je zaměřena do dílčího 
řešení daného rozsáhlého problému. 
 
Zhodnocení splnění cílů disertační práce 
Hlavním cílem disertační práce je „vytvoření metodické pomůcky aplikace HDV objektů 
v zastavěném území pro architekty a urbanisty“. K hlavnímu cíli je jako dílčí cíl stanoveno 
„navržení možných urbanistických opatření, principů a postupů pro rozvoj území  
s ohledem na zapojení vodohospodářské problematiky“. 
 
Lze konstatovat, že hlavního cíle i cíle dílčího bylo v dostatečném rozsahu dosaženo. 
K jejich dosažení je v disertační práci řešení rozděleno do několika fází, s vymezením 
jejich rozsahu a pracovní náplně. Autorka práce vycházela z řady zkušeností a řešení 
českých a zahraničních specialistů, zabývajících se touto problematikou. Získaný přehled 
alternativních řešení vhodně zakomponovala do svých návrhů při vypracování výstupů 
práce.  
 
 



Postup řešení a výsledky disertační práce 
Před započetím vlastního teoretického řešení dané problematiky se autorka disertační 
práce zabývala problematikou vlivu změny klimatu a jejím alternativním negativním 
dopadem na vodní bilanci v zastavěných územích. Již v úvodu disertační práce správně 
pracuje s nezbytnou základnou pro jakékoliv dlouhodobé řešení, tj. hodnocením 
legislativního prostředí a jejího vlivu na uskutečnění návrhů v praxi v rámci platné 
legislativy. Následně, na základě rešerše, definuje základní okruhy řešené problematiky 
a formuluje vhodné postupy k dosažení stanoveného cíle. 
 
V hlavní části disertační práce se zabývá problematikou vlivu primárních a sekundárních 
opatření a jejich potenciálu na úseku zvýšení infiltračních možností dešťových srážek 
vzniklých v zastavěných územích měst a obcí. Hodnotí například vliv různých typů 
bioretenčních objektů a jejich aplikačního využití v zastavěném území. 
 
Pro potřeby vypracování pomůcky a aplikace HDV objektů v zastavěném území 
v dostatečném rozsahu v kapitole 4 dokladuje jejich vliv na zadržení a infiltraci dešťových 
srážek do půdního prostředí a mělkých zvodněných vrstev půdy. V jednotlivých 
tabulkách jsou uvedeny přínosy, výhody a nevýhody jednotlivých typů využití 
vsakovacích průlehů, rýh, retenčních dešťových zdrží, atd. 
 
Z celkové koncepce předmětné práce je zřejmé, že její autorka se v předmětné 
problematice dostatečně orientuje a různá navržená koncepční řešení mají potenciál 
následného uplatnění v praxi. 
 
Určitým nedostatkem daných návrhů je menší pozornost vlivu alternativní kontaminace 
těchto vod různými organickými a anorganickými látkami v důsledku styku  
se znečištěným povrchem zastavěných území. Kontaminace podzemních vod 
infiltrovanými dešťovými vodami se bude při klimatické změně zcela jistě zvyšovat.  
Snížení daného rizika by mělo být rovněž součástí jakéhokoliv řešení hospodaření 
s dešťovými vodami zastavěných území. 
  
I přes výše uvedenou poznámku, splňuje práce cílové zadání. 
 
Význam disertační práce pro vědu a výzkum 
Disertační práce svým zaměřením je dalším příspěvkem do oblasti zlepšení současného 
způsobu hospodaření s dešťovými vodami a jejich využití k posílení zásob podzemní 
vody a v širším pojetí i zvýšení odolnosti vodních ekosystémů v podmínkách 
hydrologického sucha. Vzhledem k tomu, že v podmínkách České republiky nebyla 
dosud uvedené problematice věnována dostatečná pozornost, má daná práce potenciál 
dalšího rozvíjení a vědeckého bádání v oblasti vodního hospodářství a nakládání 
s vodami. 
 
 



Formální úprava disertační práce 
Disertační práce je po formální stránce na dobré úrovni. Zpracovatelka jí věnovala 
dostatečný čas, který se projevil na srozumitelnosti textu jednotlivých kapitol.  
Má přiměřené množství prostudovaných odborných zdrojů k řešené problematice, 
tabulek i přehledně zpracovaných obrázků a grafů.  
 
 
Splnění podmínek uvedených v § 47 odst. 4, zákona o vysokých školách  
č. 111/1998 Sb. 
Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4, zákona č. 111/1998 Sb., 
 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Závěr 
Doktorandka vypracováním disertační práce prokázala velmi dobré znalosti řešení 
problematiky a znalosti metodického a vědeckého přístupu k řešení problémů  
na uvedeném úseku. Disertační práce splňuje podmínky stanovené zákonem  
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a proto  
 

doporučuji 
 
disertační práci k obhajobě a po její úspěšné obhajobě k udělení vědecko-akademické 
hodnosti „Ph.D.“ – Philosophiae Doctor. 
 
 
 
Otázky oponenta: 

1. Jaké představy má doktorandka na úseku dalšího teoretického rozvoje 
uplatňování svých výstupů z disertační práce v oblasti vědy a výzkumu 
v následujících letech? 
 

2. Jaká slabá místa spatřuje doktorandka v aplikaci své práce do praxe u státní 
správy nebo samosprávy měst a obcí?  

 
3. Na které další hlavní směry by se měl zaměřit teoretický výzkum v České 

republice, eventuálně v dalších zemích Evropské unie v následujících letech 21. 
století? 

 
 
 
V Ostravě 22. 9. 2017 
 



 
 
   
 
 


