Vysoké učení technické v Brně
Fakulta architektury
Poříčí 273/5, 63900 Brno 39

FAKULTA
ARCHITEKTURY

STANOVISKO ŠKOLITELE
Student(ka):
Doktorský studijní program:
Studijní obor:
Školitel:

Ing. arch. Yvona Geržová
Architektura a urbanismus
Architektura
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Název disertační práce:

PRACOVNÍ (VÝROBNÍ) PROSTŘEDÍ BEZ BARIÉR
BARRIERE-FREE WORK ENVIRINMENT
Teoretická příprava, praktické zkušenosti:
Doktorandka úspěšně absolvovala všechny předměty DSP včetně státní doktorské zkoušky. Zúčastnila se
vědeckých konferencí doktorandů FA VUT v Brně, organizovala a vedla odborné exkurze a byla plně
zapojena do výuky na Ústavu architektury FAST VUT v Brně. V roce 2012 byla zapojena do tvorby studijní
opory předmětu Interiér a architektonický prostor, zpracovaný pro studium na ARC FAST VUT v Brně, kde
zúročila dílčí výsledky disertační práce.
Zvolená metoda zpracování:
Metodika zpracování disertační práce byla zvolena tak, aby bylo dosaženo vytyčeného cíle.
Splnění stanovených cílů:
Cílem disertační práce byla podrobná analýza současného stavu tématu bezbariérového pracovního
prostředí a všech souvisejících oblastí a definování požadavků a potřeb pro architektonickou tvorbu
s ohledem na vývoj soudobých technologií. Stanovený cíl doktorandka splnila.
Publikování dílčích výsledků disertační práce:
GERŽOVÁ,Yvona. Architektura chráněných dílen. In: XVI. Vědecká konference doktorandů. Fakulta
architektury VUT v Brně, 2012, s. 63-75. ISBN 978-80-214-4463-8.
ŠINDLAR, Jiljí. Spoluautor GERŽOVÁ, Yvona., MATOUŠKOVÁ, Petra. Interiér a architektonický prostor.
Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, díl 1. Fakulta stavební VUT v Brně,
2011.

GERŽOVÁ,Yvona. Architecture for all. In: Culture for all - mezinárodní vědecká konference. Fakulta
architektury STU v Bratislavě, 2009, s. 29. ISBN 978-80-970177-0-5, EAN 9788097017705.
GERŽOVÁ,Yvona. Workshop IP ERASMUS „Culture for all“ v Bratislavě. Události na VUT v Brně. 6/2009,
s. 21. ISSN 1211-4421.
Organizace a aktivní účast na přednášce Problémy pohybu a přístupnosti prostředí pro handicap –
přednášející pan Petra Šika - Katedra fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií,
Západočeská univerzita v Plzni. Ústav architektury FAST VUT v Brně 14. 3. 2013.
Scénář pro interaktivní workshop Komunikující – FAST – komunikace. Areál FAST VUT v Brně, spoluúčast
neziskové organizace Liga vozíčkářů v Brně a výrobců kompenzačních pomůcek. 11/2014.
Celkové hodnocení disertační práce:
Disertační práci Ing. arch. Yvony Geržové doporučuji k obhajobě pro udělení vědecké hodnosti "doktor"
(Ph.D.).
Otázky k obhajobě a připomínky:
Jaký je rozdíl přístupu k řešení prostředí pracovního výrobního prostředí bez bariér v zahraničí a v ČR?
V Brně dne

26.10.2014

Školitel:

