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1.  Teoretická p říprava, praktické zkušenosti 

Zahájila presenční formu studia doktorského studijního programu  

v oboru architektura v akademickém roce  2010/2011. Všechny předměty DSP úspěšně absolvovala 

včetně státní doktorské zkoušky. Byla zapojena do výuky předmětu Zásady navrhování ekologických 

staveb a ateliérové výuky. Během doktorandského studia absolvovala pracovní stáže v kanceláři Thibault 

Febrer, v kanceláři Dominique Perrault architekt, v kanceláři  Jean Nouvel Architects a kanceláři 

Architecture studio.   
2.  Zvolená metoda zpracování  

Při zpracování disertační práce prostudovala doktorandka velké množství materiálu a provedla analýzu 

současného stavu zkoumané problematiky. Na základě analýzy a získaných poznatků byla vyslovena 

hypotéza, stanovující faktory, na kterých závisí úspěšnost mobilních staveb do post-katastrofických 

podmínek. Následně byla provedena verifikace hypotézy na sedmnácti vybraných mobilních stavbách 

používaných v post-katastrofických situacích a v rámci výuky na studentských ateliérových pracích. 

Závěrem bylo provedeno zhodnocení a posouzení hypotézy. 

3.  Splnění stanovených cíl ů  

Práce splňuje stanovené cíle. Získané poznatky a závěry jsou inovativní a cenné.  

4.  Publikování díl čích výsledk ů DP 

Během studia doktorandka publikovala dílčí výsledky disertační práce každým rokem 2011 – 2014 ve 

sbornících doktorandských konferencích fakulty a ve sborníku mezinárodní konference doktorandského 

studia TYPOLOGIE (N) OSTALGIE. 

KUČEROVÁ, Petra: Typy post-katastrofických dočasných staveb, příspěvek ve sborníku z XVIII. Vědecké 

konference doktorandů Fakuty architektury VUT v Brně (sborník textů). Brno: Vysoké učení technické v 

Brně Fakulta architektury, 2014. ISBN: 978-80-214-4994-7 

KUČEROVÁ, Petra: Faktory, jež ovlivnují koncept stavby pro případy nouze do oblastí zasažených 

katastrofou a základní důvody humanitární a rozvojové pomoci a finanční pomoci. In XVII. Vědecká 

konference doktorandů. Sborník textů. Brno: FA VUT, 2013. ISBN: 978-80-214-4774- 5. 

KUČEROVÁ, Petra: Faktory na kterých závisí úspěch mobilních staveb pro případy nouze do oblastí 

zasažených katastrofou, příspěvek na mezinárodní konferenci TYPOLOGIE (N) OSTALGIE. -. Brno: 



Akademické nakladatelství CERM, Vysoké učení technické v Brně, 2013. ISBN: 978-80-7204-858- 8. 

KUČEROVÁ, Petra: Mobilní stavby pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou, In XVI. Vědecká 

konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně (sborník textů). Brno: Vysoké učení technické v 

Brně Fakulta architektury, 2012. s. 174-180. ISBN: 978-80-214-4463- 8. 

KUČEROVÁ, Petra: Využití mobilních staveb, příspěvek ve sborníku z XV. Vědecké konference 

doktorandu Fakulty architektury VUT v Brně, BRNO: Knihovnicka.cz, 2011. ISB-N 978-80-214-4266-5  

 

Celkové hodnocení diserta ční práce: 

Diserta ční práci Ing. arch. Petry Ku čerové doporu čuji k obhajob ě  
pro udělení vědecké hodnosti "doktor" (Ph.D.).  

Otázky k obhajob ě a připomínky: 
Slovní hodnocení práce: 

Disertační práce je po obsahové i formální stránce zpracováno velmi kvalitně. Jednotlivé kapitoly jsou 

uspořádány s logicky navazujícimi oddily, práce je přehledná a obsahově vyvážená, doplněná obrázky a 

tabulkami. Stanovení cilů i vymezeni problematiky je zaměřené na aktuálni poznatky při použiti mobilních 

staveb a modelování integrovaného způsobu aplikace v různých fázích postkatastrofických situacích. 

Otázky a nám ěty k obhajob ě: 

Jakou máte představu uplatnění svých získaných poznatků ve své další odborné praxi. 

 

 

V Brně dne 22.1.2015   

        podpis 


