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Aktuálnosť témy dizertačnej práce 
Problematika humanitárnej a rozvojovej pomoci ľuďom, ktorí trpia v dôsledku vojnových konfliktov, 
či prírodných katastrof sa stáva stále aktuálnejšou v súčasnej dobe narastania populácie, zvýšenej 
urbanizácie, klimatických zmien, zaťaženia prírodných zdrojov, či osídľovania rizikových území. 
 
Splnenie cieľa dizertačnej práce 
Na strane 11 uvedený  cieľ práce, ktorým je stanovenie faktorov, na ktorých závisí úspešnosť 
mobilných stavieb do postkatastrofických podmienok bol splnený overením predmetných štyroch  
faktorov – transportovateľnosť, ekonomičnosť, univerzálnosť a adaptabilita, vývoj v čase ( s. 12 ) na 
analyzovaných 17 konkrétnych realizáciách stavieb (s.74-108) a na študentských ateliérových 
projektoch  v rámci  predmetu 4.ročníka v akademickom roku 2013-2014 - „ Mobilní objekty do 
postkatastrofických podmínek“. 
 
Metodika/postup riešenia  
Pri koncipovaní dizertačnej práce bola použitá metodika a postupy obvyklé pre spracovanie vedeckej 
práce. Po prvotnom prieskume a následnej analýze dostupných dokumentov a prevažne zahraničnej 
literatúry z oblasti riešenej problematiky postkatastrofických situácií a potreby okamžitej pomoci 
postihnutým územiam  doktorandka vyslovila v kapitole 1.4 hypotézu, pozostávajúcu z faktorov, 
respektíve vlastností mobilných stavieb umiestňovaných do postkatastrofických podmienok.  
Kapitoly 1. – 6., 8. a 13. oboznamujú so stavom riešenej problematiky, poskytujú historický prehľad 
používania mobilných stavieb, analyzujú a sumarizujú názory na súčasné mobilné stavby, popisujú 
dôvody narastania humanitárnych katastrof, teóriu a formy  rozvojovej a humanitárnej pomoci, 
analyzujú vybrané dve partikulárne humanitárne katastrofy, popisujú typy postkatastrofických sídel 
a súčasných výstav núdzového bývania. 
Formulovanú hypotézu  overujú kapitoly 7. a  9. – 12. stanovením druhovosti  postkatastrofických 
stavieb , definovaním hodnotiacich systémov, analyzovaním navrhovaných a realizovaných stavieb 
pre núdzové situácie, overením teoretických poznatkov na konkrétnych a aktuálnych ateliérových 
projektoch pre konkrétne postihnuté lokality. 
 
Otázky /odporúčania 
1. Práca svojim globálnym predstavením problematiky  dokonale predstavuje celú jej šírku, aj keď 
čiastočne prekračuje rámec zvolenej témy v odbore architektúra a urbanizmus a kapitolami 1. – 6., 8. 
a 13 zachádza až do roviny historickej,  spoločensko- politickej, environmentálnej a pod. Vzhľadom 
k formulovanej hypotéze sa doktorandka mohla viac venovať samotným mobilným stavbám, v prvom 
rade ich typológii a zásadám dispozičného riešenia. 
2.V kapitole 6. práca analyzuje dve  konkrétne humanitárne katastrofy na Haiti a v Japonsku.  
Aké humanitárne katastrofy ( povodne, vojnové konflikty a pod. ) postihli v dávnejšej a nedávnej 
minulosti stredo-alebo východoeurópsky priestor? Ako prebiehala alebo prebieha v nich fáza odozvy 
alebo fáza obnovy ? 
4. Prínosom by bolo ozrejmiť  kritériá výberu 17 analyzovaných stavieb v kapitole č. 10. 
 
 



Pôvodné výsledky - konkrétny prínos práce 
Pôvodné spracovanie danej problematiky sa opiera o najnovšie zahraničné  publikované poznatky v 
danom odbore a je badateľné v :  
-Kapitole 3.2. Cyklus krizového řízení – definovanie a rozdelenie na  4 fázy pred a post katastrofického 
štádia v prehľadnej tabuľke na s. 26  a  ďalej v záverečnej kapitole  12.1 Zhodnocení hypotézy tiež 
rozdeľuje body hypotézy na dané časové obdobia v prehľadnej autorskej tabuľke.( s. 113) 
-Kapitole 10. Analýza 17 staveb pro nouzové situace - aj napriek určitej náhodnosti výberu 
popisovaných stavieb, je uvedenie hodnotenia požadovaných štyroch základných vlastností každej 
mobilnej stavby pozitívne a napomáha záverečnému zhodnoteniu vyslovenej hypotézy v kapitole -
12.1 
-Kapitolách 11.1 a 11.2, kde posudzuje dva ateliérové projekty na tému mobilného bývania 
v postkatastrofickej situácii v karibskej oblasti v závislosti na splnení štyroch faktorov-požiadaviek 
vyslovených hypotézou.  
 
Význam práce pre prax alebo rozvoj vedného odboru 
Práca má veľké ambície napomôcť architektom a projektantom pracujúcim v oblasti návrhu 
postkatastrofických obydlí pre neziskové či vládne organizácie  orientovať sa v danej problematike.  
Z titulu aktuálnosti problematiky a použitia  výsledkov práce tiež je možné ju využiť ako učebnú 
pomôcku pre ateliérovú tvorbu pri výuke na  fakultách architektúry. 
 
Formálna úprava a jazyková úroveň ako aj forma citácií  a bibliografických odkazov  je správna, 
prehľadná a adekvátna pre spracovanie vedeckých prác. 
 
Celkové hodnotenie dizertačnej práce 
Ing. arch. Petra Kučerová splnila požiadavky kladené na úroveň dizertačnej práce, ktorá svedčí o jej 
dobrých odborných znalostiach, aj  početných publikovaných vedeckých prácach na danú tému.  
 

 
Dizertačná práca Ing. arch. Petry Kučerovej  

spĺňa podmienky uvedené v § 47 odst. 4 zákona 
a preto  

prácu odporúčam k obhajobe  
a následne k udeleniu akademického titulu  

philosophiae doctor  
v odbore Architektura (3501V002) 
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Doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. 


