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1. Aktuálnost tématu 

Téma dizertační práce považuji za velmi aktuální. 

2. Splnění stanovených cílů 

Cíl dizertační práce autorka definovala a uvedla na str. 16 …“najít novou funkci a využití pro 

vodní toky a plochy v menších obcích a možnosti jejich začlenění do veřejného prostoru, aby 

se staly jeho plnohodnotnou součástí“. K dosažení cíle byly stanoveny dílčí cíle, a to analýzy 

historického vývoje vč. současného stavu, obecná kritéria, dále výběr referenčních obcí a 

konkrétní zpracované příklady. Stanovený cíl autorka v dizertační práci splnila. 

3 Zvolená metoda zpracování a výsledky řešení vědeckého problému 

Při řešení úkolu doktorandka využila teoretické i empirické metody a postupy, které skloubila 

při celkovém řešení úkolu. 

Soustředila se na vodní toky a vodní plochy v malých obcích ČR, kde počet obyvatel 

nepřesáhl 2000. Uvedeny byly i referenční příklady ze zahraničí. Pro oblast výzkumu 

prostudovala dostupné podklady, které podrobila jednak teoretickému zkoumání, ale i 

provázala s aktuální klimatickou situací. Charakteristika zvolené metody postupu je obsažena 

v kapitole 2. a kapitole 3. Výsledky dizertační práce uvádí podkapitola 3.6 a její přínosy jsou 

v kapitole 4. 

4. Význam práce pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

Dizertační práce je pro vědní obor urbanismus ale i pro vodní hospodářství přínosná a má 

význam i pro praxi. 

5. Formální úprava dizertační práce a její jazyková úroveň 

Po formální stránce je práce zpracována kvalitně, přehledně, text je logicky uspořádán, 

vhodně doplněn obrázky, tabulkami a v závěru jsou přílohy, které se vážou k obcím, kterými 

se doktorandka podrobněji zabývala. Použité citace jsou v rámci závěrečného seznamu 

očíslovány, nechybí ani seznam použité literatury. Tam, kde jsou citace v textu použity, je 

vždy přiřazen číselný odkaz. 



6. Publikování dílčích výsledků dizertační práce 

Z dizertační práce vyplynulo, že konkrétní spolupráce s obcemi nebyla pozitivní (uvádí např. 

str. 85 až 87), přitom se jedná o aktuální problematiku. Toto poznání vybízí k osvětě a tím i k 

publikování v časopisech určených pro představitele obcí. 

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

Celkově hodnotím práci Ing arch. Šímové jako kvalitní.  

Nebála bych se už v názvu práce pojem „vodní“ přiřadit nejen k vodním tokům ale i 

k plochám. Tím by byly vodní plochy jednoznačně odlišeny od ostatních ploch 

v urbanizovaném území venkovského prostoru. 

V podkapitole 2.3 Legislativa by limity měly být zařazeny za právními předpisy, jelikož 

limity z právních předpisů vyplývají anebo jsou vlastností daného území jako např. říční niva. 

Na str. 36 je nepřesně uveden název zákona č. 218/2000 Sb., jedná se o zákon „o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)“. 

První otázka by se vztahovala k územnímu plánu. Jak doktorandka správně uvádí, že tento 

územně plánovací dokument nemusí obec mít zpracovaný. Když tomu tak není, kde najdeme 

vymezené a vyznačené zastavěné území obce? Členění území na zastavěné, zastavitelné a 

nezastavěné území souvisí s použitými pojmy „intravilán“ a „extravilán“. 

Druhá otázka se váže k textu na str. 45, kde v druhém odstavci je uvedeno „zpracovatele 

územních podkladů (územních plánů, regulačních plánů, limitů území atd.)“. Co tvoří územně 

plánovací podklady? 

8. Splnění podmínek dle § 47 vysokoškolského zákona  

I přes uvedené připomínky se jedná o kvalitní práci, která splňuje podmínky zákona č. 

111/1998 Sb.  

Doporučuji přijetí dizertační práce Ing. arch. Jany Šímové 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. 

   

 

 

  

 

 


