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Aktuálnost tématu 

Téma disertační práce je velmi aktuální a potřebné. Vodní plochy a toky byly vždy součástí 

venkovského prostoru. Novodobé technické úpravy zásadním způsobem omezily prostorový 

rozsah přirozených vodních prvků v krajině i v intravilánech obcí. V řadě obcí byly vodní 

plochy a toky morfologicky a ekolologicky degradovány a přitom neplnily protipovodňovou 

ochranu. Práce se zabývá novým přístupem přírodě blízkým úpravám vodních ploch a toků                          

v intravilánech obcí, která integrují protipovodňovou ochranu a obnovu ekologických, 

estetických, pobytových a rekreační hodnot veřejného prostoru. 

Splnění stanovených cíl ů 

Cílem práce je najít novou funkci a využití vodních toků a ploch v menších obcích                       

a možnosti jejich začlení do veřejného prostoru, aby se staly jeho plnohodnotnou součástí. 

Stanovený cíl doktorandka splnila.                      

Zvolená metoda zpracování  

Metodika zpracování disertační práce byla zvolena tak, aby bylo dosaženo vytyčeného cíle. 

Doktorandka vypracovala analýzu současného stavu. Zkoumala historický vývoj vody                       

v urbanizovaném území, funkci a princip koloběhu vody v krajině a dopady globálních změn. 

Zabývala se proměnou veřejných venkovských prostor v průběhu historie, legislativou                            

i finančními možnostmi z oblasti dotační politiky. Následně si stanovila hypotézu, kterou  

verifikovala na referenčních příkladech i na autorských studiích revitalizace veřejného 

prostoru s využitím vodních ploch pro obec Rudná a Pouzdřany. 

Původní výsledky řešení vědeckého problému 

Doktorandka se zabývala danou problematikou z pohledu své profese architekta urbanisty. 

Práce prokazuje, že se v řešené problematice dostatečně orientuje. Původní výsledky práce 

obsahuje kapitola  3.6.1. Průzkum v obcích a 3.6.3. Konkrétní příklady práce v obcích. 

Význam práce pro další rozvoj v ědního oboru a praxi 

Předkládaná práce přispívá k dalšímu rozvoji vědního oboru, a je dobrým podkladem pro 

další výzkumné práce. Daná problematika vztahů vodního hospodářství v územním 



plánování a urbanistickém rozvoji sídel je velmi rozsáhlá a vyžaduje mezioborovou 

spolupráci architektů, urbanistů, krajinářů, environmentalistů, vodohospodářů, sociologů, 

legislativců atd. Získané poznatky a uvedená konkrétní řešení mají potenciál uplatnění 

v praxi. Práce je rovněž dobře využitelná v ateliérové výuce architektonických škol. 

Studentům srozumitelným způsobem umožňuje seznámit se s problematikou a možnostmi 

využití vodních ploch a toků ve veřejných prostorech vesnických sídel. 

Formální úprava diserta ční práce   

Po formální stránce je disertační práce zpracována na dobré úrovni. Textová část je členěna 

do 8 kapitol včetně kapitoly zdrojů a literatury, vlastní práce, přílohy a curriculum vitae. 

Obsahuje 166 stran včetně 55 obrázků a 23 příloh. Výběr použité literatury odpovídá dané 

tématice a  jsou dodrženy standardy odkazů použitých zdrojů a citací. Bohužel velká část 

zdrojů citací jsou odkazy na webové stránky. Dokumentace autorských prací mohla 

obsahovat vizualizace, které by přispěly k lepší prezentaci a pochopení návrhu řešení. 

Publikování díl čích výsledk ů diserta ční práce 

Během studia byly dílčí výsledky práce prezentovány ve sbornících doktorandských 

konferencí a využívány ve výuce. Publikační činnost doktorandky je uvedena na str. 127. 

Náměty do diskuse p ři obhajob ě  

Proč nebylo dotazníkové šetření provedeno také u obcí, ve kterých již byla realizována 

revitalizační opatření? Dotazy mohly být směřovány jak na spokojenost občanů s výsledkem, 

tak na problémy, které bylo nutno řešit v průběhu projekční a realizační činnosti. 

Je zapotřebí participace občanů při řešení dané problematiky? 

Jaký má doktorandka názor na současné snahy vodohospodářů vybudovat nové vodní 

nádrže jako zásobárny pitné vody a protipovodňová opatření? 

Celkové zhodnocení diserta ční práce  

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.  

 

Diserta ční práci Ing. arch. Jany Šímové 
doporu čuji k obhajob ě 

a po úsp ěšném obhájení ud ělení vědecké hodnosti "doktor" (Ph.D.). 
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