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„ARCHITEKTURA EKOFAREM V ČESKÉ REPUBLICE“ 

1.  Aktuálnost tématu 

Předložená disertační práce, zpracovaná autorkou v roce 2012, je zaměřená na vysoce aktuální téma dnešní doby. Zemědělská 

prvovýroba na našem území měla vždy významné postavení, což se historicky odráželo i v architektuře těchto účelových staveb. 

Zejména doba baroka, ale i industriální 19. století přineslo do zemědělských staveb výrazné architektonické prvky. Poválečná (po r. 

1945) degradace architektury těchto staveb je těžkým hříchem, proto vítám snahu autorky povznést tento druh staveb opět mezi 

architekturu. 

2.  Zvolená metoda zpracování  - se mi jeví v pořádku. Drobnou připomínku bych měl (z mého pohledu) k nedostatečnému 

uvedení historických pramenů zemědělské architektury – vždyť všechny statky ve své podstatě hospodařily až do průmyslové revoluce 

ekologicky. A mnohé z nich se pyšní kvalitní architekturou (viz. např. statky „jihočeského baroka“, statek „Lyra“ J.B.Santiniho  u Žďáru 

nad Sázavou či Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova). Rovněž název práce „Architektura ekofarem v České republice“ bych zkrátil na 

„Architekturu ekofarem“ – neboť více se autorka zabývá stavbami zahraničními, než českými. Viz.např. hodnocení farem – kde autorka 

rozebírá 2 stavby na území ČR a 4 stavby v Rakousku či Švýcarsku. 

3.  Splnění stanovených cílů  

Jako cíl práce si autorka stanovila zobecnění zásad architektonického návrhu moderní ekofarmy, což je splněno shrnutím  (kap.6.1) 

v závěru práce.  

4.  Původní výsledky řešení vědeckého problému 

Autorka disertace velmi podrobně prostudovala již dříve publikované práce na toto téma a v dostatečné míře je prezentuje i s patřičnými 

odkazy. Při vlastních závěrech vychází z námětů a zkušeností jiných autorů, zabývajících se touto tématikou. Ačkoliv uvedená 

bibliografie je poměrně rozsáhlá, postrádám v ní práce předních českých architektů - profesorů, kteří se architekturou zemědělských 

staveb zabývali či zabývají, namátkou:profesoři Vočadlo, Sýkora, Baše, Škabrada, Voděra, Martinek, Kyselka, Myslín či sociolog 

Blažek.  Jejich názory a zkušenosti mohly být pro autorku velkým přínosem. 

5.  Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi  

Hodnotné stavební dílo je dokladem kulturního rozvoje společnosti. Každá práce, která se snaží o návrat architektury typologického 

druhu „zemědělská stavba“, je vítána a zcela určitě je přínosem pro architekty a projektanty, kteří zde naleznou např.podrobného 

průvodce současnou legislativou, ale hlavně pro investory, kteří zde najdou nejednu inspiraci k realizaci kvalitního díla. 

Vědní obor Architektura zcela určitě tato práce obohatí a posune k dalším úvahám, jak si touto problematikou dále poradit.  

Velmi pozitivně hodnotím, že se autorka v práci zabývá novými trendy v zemědělských technologiích. Např.využití likvidace bioodpadu 

v bioplynových stanicích považuji za vysoce perspektivní. Současně však musím konstatovat, že autorka více předpokládá vznik 

nových farem na tzv. „zelené louce“ místo využití již stávajících fondů existující zemědělské výstavby, mnohde zařazené do kategorie 

tzv.“brownfields“. Nemohu souhlasit s tvrzením, že případná kontaminace těchto „brownfields“ je ekonomickou překážkou ke vzniku 

ekologické farmy. Případná dekontaminace  se jistě vyrovná již vybudovanému potencionálu (existující technická infrastruktura, 

komunikace  event. využitelné stavební objekty apod.) před nutností tyto investice vynaložit při zřízení farmy na „zelené louce“. 



6.  Formální úprava disertační práce  

K formální úpravě disertační práce budu mít asi nejvíce připomínek. Zkráceně se je pokusím shrnout asi takto: 

- překlepy či vynechaná písmena v textu 

- řádkování! Místo „širších“ řádků raději zvolit větší velikost obrázků (fotografií) pro jejich lepší čitelnost. 

- v obsahu chybí výčet podkapitol  „3.úrovně“ (4.2.1 apod.) 

- chybné číslování kapitol v oddílu 4.5 Odpadní hospodářství – všechny podkapitoly shodně označeny 6.1.5 

- používání neodborné terminologie v textu – lze nahradit „spisovnými“ odbornými  výrazy (viz např.“šije návrh investorovi na míru“ –

str.38; „monstróznost“- str.54; „farmy se nafukovaly“ – str.54;“bible architekta“- str.60; „milosrdná zeleň“- str.71;“zapatlat“ – str.77… atd.) 

- někde autorka používá FENG SHUI, někde FENG ŠUEJ! Co je správně? 

- seznam zkratek na str.127 je neúplný. V textu jsou použity zkratky zde neuvedené. 

- uspořádání seznamu bibliografie – zcela náhodné bez patřičné významové posloupnosti – nutno vycházet z ČSN ISO 7144     

  Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů a norem souvisejících . 

Autorce doporučuji formální stránce vždy věnovat dostatek pozornosti. Nesníží tak úroveň jinak kvalitního díla. 

7.  Publikování dílčích výsledků disertační práce 

Výsledky práce doktorandka průběžně publikovala formou příspěvků na Vědeckých konferencích. Část výsledků bádání byla rovněž 

prezentována v článcích a publikacích. V průběhu studia získala doktorandka grant FRVŠ  s příbuzným tématem – Viniční hospodářství 

s ekologickými aspekty. Doporučuji, aby autorka publikovala celkový výsledek své práce v některém odborném architektonickém 

periodiku. /Urbanizmus a územní rozvoj, ERA, apod./ 

8. Jednoznačné stanovisko zda práci doporučuji – nedoporučuji k obhajobě 

Závěrem konstatuji, že uchazečka v dané oblasti výzkumu prokázala tvůrčí schopnosti a její práce 

splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v tomto oboru. Proto ji doporučuji 

k obhajobě .  

 

 

Otázky k obhajobě a připomínky disertační práci: 

 

Slovní hodnocení práce: 

Připomínky a náměty k disertační práci jsou popsány výše. Celkově práci vnímám jako velmi zajímavou a 

zpracované téma jako vhodné k dalšímu rozvoji a studiu. Architektura staveb – zemědělských nevyjímaje, 

je součástí naší kultury a bylo by chybné tento svébytný doklad vývoje společnosti ztratit.  

 

Otázky a náměty k obhajobě: 

1. Vysvětlete připomínky obsažené v oponentském posudku. 

2. Charakterizujte myšlenku využití stávajících zemědělských „brownfields“ jako významného potenciálu 

přeměny na ekologické zemědělství. 

 

V Brně dne 1. září 2012   

            

 

 

Oponent disertační práce – podpis:  


