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OPONENTNÍ POSUDEK 
disertační práce – Ing.arch Petra Kučerová 

MOBILNÍ STAVBY PRO NOUZOVÉ BYDLENÍ 
 
 
 
 

Předmětem oponentního posudku bylo zhodnocení a posouzení disertační práce 

s názvem „Mobilní stavby pro nouzové bydlení “, kterou předložila k obhajobě Ing.arch 

Petra Kučerová. Disertační práce byla zpracována na Ústavu navrhování 5 Fakulty archi-

tektury Vysokého učení technického v Brně. Školitelkou byla Prof.Ing.arch. Hana Urbáš-

ková, Ph.D.  

Disertační práce celkem má celkem 127 stran. Vlastní práce je členěna do 12 částí včetně 

úvodu a závěru. Dále disertační práce obsahuje oddíl terminologie, seznam literatury, 

zdrojů a vyobrazení, údaje o autorovi a 4 přílohy. 

 

1. Aktuálnost tématu disertační práce 

Téma disertační práce – problematika dočasného bydlení v post-katastrofických situacích 

- je zdánlivě poněkud neobvyklé, ale ve skutečnosti se jedná o téma velmi potřebné a na-

léhavé s ohledem na možnou hrozbu nebezpečí katastrofických situací a jejich potencio-

nálních možností. Stále aktuální otázky rekonstrukce území a bydlení dostávají 

v souvislosti s řešeným tématem další pohled a dimenzi. 

 

2. Splnění stanovených cílů 

Autorka v úvodu své práce formulovala jako cíle disertační práce: 

 „stanovení faktorů úspěšnosti mobilních staveb do post-katastrofických podmínek“ 

 „potvrzení nebo vyvrácení autorem formulované hypotézy a její experimentální ově-

ření na studentských pracech“. 

V hypotéze autorky byly formulovány základní faktory úspěšnosti mobilních staveb do 

post-katastrofických podmínek. 
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Stanovené cíle disertační práce jsou velmi náročné, práce samotná svým obsahem a zá-

běrem dokazuje, že náročné cíle disertační práce byly splněny - stanovení faktorů úspěš-

nosti mobilních staveb do post-katastrofických podmínek bylo v řešení disertační práce 

jasně definováno. 

Nutno poznamenat, že výsledný materiál přináší objektivní, velmi hodnotné poznatky 

předmětné oblasti. 

 

3. Postup řešení problému, výsledky práce a konkrétní přínos doktoranda 

Práce byla řešena komplexně, s různými úhly pohledu, s masivním záběrem do navazují-

cích souvislostí a oblastí.  

Disertantka zvolila při zpracování disertační práce optimální a logický postup, který jí 

umožnil prostudovat a kriticky zpracovat množství rozsáhlých materiálů. Oceňuji zařazení 

tématu do obsahu ateliérových prací, což umožnilo získat další podpůrné materiály pro 

podepření zvolené hypotézy. Hodnota disertační práce spočívá rovněž ve vzájemném 

propojení různých pohledových rovin sledované problematiky.  

K disertační práci Ing.arch. Petry Kučerové nemám závažnější připomínky, naopak oceňuji 

rozsah shromážděných materiálů a výsledky práce. 

 

4. Význam pro praxi či rozvoj vědního oboru 

Disertační práce je velmi hodnotným odborným materiálem pro oblast řešení post-

katastrofického bydlení, poskytuje dobrý přehled v předmětné problematice a navozuje 

možná témata dalšího rozpracování. 

Vzhledem k  úrovni disertační práce a dosaženým výsledkům doporučuji zvážit možnosti 

jejího využití pro další prohloubení řešení otázek souvisejících s post-katastrofickým byd-

lením. 

 

5. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Po formální stránce byla disertační práce zpracována kvalitně a dobře adjustována. Práce 

je čitelná a přehledná, s dostatečným obrazovým materiálem. Je napsána srozumitelně 

na dobré jazykové úrovni. 

 

6. Splnění podmínek podle & 47 odst. 4 zákona 

Disertační práce a její výsledky prokázaly schopnost doktorandky samostatně vědecky 

pracovat. Mohu konstatovat, že byly splněny podmínky podle & 47 odst. 4 zákona. 
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7. Jednoznačné stanovisko k doporučení práce k obhajobě 

Disertační práce splnila vytčené náročné cíle. Výsledky disertační práce svědčí o profesní 

odborné vyspělosti autorky a jejích odborných znalostech. 

 

Doporučuji přijetí disertační práce Ing.arch. Petry Kučerové  

„Mobilní stavby pro nouzové bydlení “  

k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu udělení vědecké hodnosti  

„Philosophie doktor" (Ph.D.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. 

oponent disertační práce 
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