
Oponentský posudek disertační práce Ing. arch. Petry KUČEROVÉ, vypracované na 
téma „Mobilní stavby pro nouzové bydlení“. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

1. … aktuálnost tématu disertační práce.  
Disertační práce se svým obsahem dotýká mimořádně citlivého tématu, kterým je 
řešení extrémních situací v životě člověka, potažmo společnosti. Vzhledem  k téměř 
totální globalizaci jde o téma, které se bytostně dotýká každého člověka. Současné 
aplikace základního výzkumu v oblastech vědy a techniky umožňují monitorování 
dějů téměř na kterémkoliv místě světa, stejně tak jako analytické studie 
předpokládaných událostí, event. vývoje událostí ovlivňujících život člověka - 
společnosti. Tyto systémy by měly sloužit člověku k stabilizaci života na Zemi a tedy i 
positivního vývoje společnosti. S tím souvisí i adekvátní reakce na dramatické změny 
životních podmínek např. při živelných /event. jiných/ katastrofách . Z tohoto úhlu 
pohledu je disertační práce výrazně aktuální. 
 

2. … zda disertační práce splnila stanovený cíl. 
Tak, jak je téma tzv. nouzového bydlení v disertační práci prezentováno, je možné 
konstatovat, že disertační práce nejenom splnila požadované podmínky, ale i 
výrazně překročila. Zejména kapitoly v analytické části práce jsou velmi důsledně 
propracovanou sondou do problematiky logiky systému udávajícího základní-vstupní 
data a argumenty pro možné varianty řešení nouzového bydlení. Bohatý je i 
doprovodný materiál, kterému nechybí analytické vyhodnocení, nezbytné pro 
objektivizování závěrů. Cílem práce je stanovení faktorů podmiňujících úspěšnost 
realizace mobilních staveb v post-katastrofických podmínkách. Tento cíl je v práci 
sledován jako základní a nosné téma.  
 

3. … k postupu řešení problému a k výsledům disertační práce s uvedením 
konkrétního přínosu doktoranda. 

Disertační práce je zpracována s respektem k požadavkům na ni kladeným. Tak 
výrazně specifické téma si logicky vyžaduje i jisté specifické postupy, což znamená i 
práci s informacemi z mnoha dalších oborů lidské činnosti.  Některé  zdánlivě s touto 
problematikou nesouvisí, nicméně jejich výstupy patří do systému základních  
informací, nezbytných pro práci tvůrců relativně velkého množství systémů 
„nouzového bydlení“, které byly, jsou a budou realizovány. Velmi zajímavé jsou 
kapitoly týkající se tradičních forem „mobilního“ bydlení, které je v mnoha případech 
inspirací současných konstruktérů a designerů. Výsledky byly deklarovány jako 
pojmenování „souboru faktorů podmiňujících realizaci mobilních objektů“. Tento cíl 
byl naplněn. 
Nicméně si dovolím nabídnout zamyšlení např. nejen nad kapitolou  9.3 – „10 bodů 
architektury do nouzových situací“,  zda-li je možné tato a podobná konstatování 
považovat za vyčerpávající definici, či kritéria hodnocení. Tedy, zda-li nemá autorka 
k těmto /event. jiným/ závěrům svůj /své/ komentář/e/. 
Analýza 17 staveb pro nouzové situace je zajímavým pohledem na analytické 
myšlení současné generace, a je zcela jistě neocenitelnou informací o limitech úhlu 
vidění reality. Typickým příkladem je pohled /náhodně vybrané foto/ na kolektivní 
centrum po hurikánu Katrina – obr.19, 20., včetně komentářů. 
 



     4. … k významu pro praxi nebo rozvoj vědního oboru. 
Tak, jak je disertační práce sestavena, je velmi zajímavým a inspirujícím zdrojem 
informací pro práci všech složek zapojených do řešení této problematiky, zejména 
těch, které se zabývají zcela konkrétním řešením vypjatých životních situací po 
živelných a jiných katastrofách. Práce vyvolává celou řadu otázek a následně i témat 
dalšího zkoumání. V první řadě jde o další krok po tzv. katastrofických událostech, 
kterým není jen zajištění „obydlí“ /střechy nad hlavou/, ale možnosti žít a přežít, 
v situaci zcela nové – neznámé. 
V upozornění na tyto možné scénáře a analytické studie příkladů možného řešení, 
která vyzývají k naléhavému rozpracování této problematiky, je možné spatřovat 
významný přínos disertační práce. 
 

5. … k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni. 
Po formální stránce je disertační práce zpracována na velmi dobré úrovni a to jak po 
stránce obsahové, tak jazykové. Grafická úroveň je zvolena tak, aby zkoumaná 
problematika byla srozumitelný způsobem podpořena a zvýrazněna, což se týká i 
doprovodných vyobrazení. Předmětem oponentského posudku není detailní 
hodnocení „stavby věty“, ale srozumitelnost a smysluplnost textu podpořeného  
kvalitními  vyobrazením.  
 

6. …zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v par. 47 odst. 4. zákona. 
K obhajobě předložená disertační práce splňuje základní požadavky výše 
jmenovaného zákona.  
Profil disertační práce dokladuje vysokou odbornost školitele a tedy i školícího 
pracoviště. 
 
 

7. … uveďte jednoznačně stanovisko, zda práci doporučujete – nedoporučujete  
obhajobě. 

Předloženou  disertační práci plně doporučuji  k obhajobě s tím, že po jejím obhájení 
doporučuji udělení akademické hodnosti Ph.D. Ing. arch. Petře Kučerové.  
 
 
Prac. poznámka : vzhledem  k mimořádně závažnému a výrazně aktuálnímu tématu 
doporučuji na této práci a tedy i problematice pokračovat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 21.2.2015                                           Prof. Ing. arch.  Jiljí Šindlar, CSc. 
                                                                              Ústav architektury  -  ARC  FAST  
                                                                                                                VUT v Brně  



 
 
 


