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Formální údaje o disertační práci  

Ing.arch. Magda Holá zpracovala svoji disertační práci na téma „Interakce 

architektury a geomagnetického pole“ v rámci studia v doktorském studijním programu na 

FA VUT v Brně. Práce obsahuje celkem sedm základních kapitol, 161 stran textu spolu 

s obrázky včetně anotace v angličtině a seznam odkazů na  použitou literaturu a na obrázky 

v textu. 

Aktuálnost tématu 

Téma disertační práce je zaměřeno na definování a analyzování vnitřního 

prostředí budov převážně z hlediska fyzikálních jevů a jejich dopadu na tělesné a 

duševní zdraví člověka. Téma je následně zúženo na zkoumání geomagnetického pole a 

jeho převážně negativních specifik ve vztahu ke kvalitě prostředí budov. Pro rozšíření 

znalostí v tomto oboru jak u architektů a projektantů, tak i investorských a administrativních 

pracovníků, je téma bezpochyby aktuální. 

Splnění stanovených cílů 

Doktorandka uvádí, že si stanovila cíl vytvořit hodnotící systém vnitřního prostředí 

budov ve vztahu ke zdraví člověka a to ze tří pohledů (viz osnova práce v zadání DP):  

 

1. Stanovení hodnotících kritérii a jejich souhrnné zpracování 

2. Specifikace jednoho z kritérií a to je geomagnetického pole 

3. Stanovení konkrétních doporučení ve vztahu k architektuře 

     Stanovení a specifikace hodnotících kritérií měly být  jasněji a zřetelněji interpretovány 

s ohledem na  nové vědecké poznatky i laické zkušenosti, ale také   s přesahem do oboru 

architektura tak, aby byly splněny základní podmínky vyváženosti a harmonie mezi 

člověkem, domem a jeho okolím.  

Obsahově a šíří záběru je nejnáročnější částí práce část prostřední, zabývající se velmi 

podrobně problematikou geomagnetického pole. Vzhledem k tomu, že mojí profesí je 

architektura, netroufám si dostatečně objektivně a odborně hodnotit zpracování těchto 

kapitol. Vzhledem k bohaté odborné literatuře, kterou doktorandka jako zdroje svého 

zkoumání uvádí, nepochybuji o tom, že tématika je zodpovědně zpracovaná. Rovněž není 

pochyb o tom, že všichni účastníci procesu stavění by měli disponovat dostatečnými 

znalostmi a vědomostmi, které mají vliv na kvalitu výstavby a zdraví lidí, kteří v domech žijí a 

pracují. 



Posledního cíle, tedy stanovení pravidel stavění ve vztahu k architektuře, se studentka 

snažila dosáhnout v kapitole č.6. pod názvem: Člověk a vnitřní prostředí budov. V této 

poměrně velmi obsáhlé kapitole jsou popsány převážně fyzikální vlastnosti vnitřních prostor 

budov, event. stavebních materiálů, s dopadem na smyslové vnímání prostoru a následně na 

zdraví člověka. Studentka se jen  lehce dotýká v některých podkapitolách hlavního  cíle 

práce, ostatně uvedeného i v názvu práce, a to je architektura.  

Z autorčina Curiculum vitae je zřejmé, že má mimořádné vědomosti o principech 

asijského filosofického směru Feng Shui, dosáhla v tomto směru speciálního vzdělání a 

dokonce zpracovala učební pomůcky pro výuku Feng Shui jako alternativního přístupu 

k architektuře. Tato filosofie se mimo jiné také zabývá doporučujícími dispozičními pravidly 

domu ovlivňujícími toky pozitivní i negativní energie, majícími nemalý podíl na formování 

prostoru (např. umístěním domu na pozemku, úpravou okolí, vstupů do domu, schodištěm, 

ale i tvarem, výškou, barvou, uspořádáním vybavení atd. až po nejmenší detail zařízení a 

způsob užívání). Tyto skutečnosti, a jistě i jiné, jí mohly pomoci jasněji formulovat názor či 

zásady tvorby architektonického prostoru, neboť to je jedna z podstatných vlastností, která 

povyšuje stavbu na architekturu. 

 

Postup řešení problému a výsledky disertační práce 

Jako zvolené metody zkoumání uvádí studentka analýzu, syntézu a indukci logickou 

jako obvyklé metody zkoumání (kap.3.3.). Všechny tyto vědecké metody definuje podrobně 

v obecné rovině, jejich aplikace v práci však není příliš zřejmá. V kap.č. 4. se zabývá 

analýzou geomagnetického pole (zkratkou dále: GMP) z hlediska historie poznatků, výzkumu 

a způsobu měření GMP v současnosti, jeho složkami, legislativou vztahující se k tématu a 

otázkou vzniku a vývoje GMP, dále interakcí lidského organismu a GMP a jeho anomáliemi a 

změnami jím uměle vyvolanými. Velmi odborný text zabíhající podle mého názoru do příliš 

velkých podrobností, je pro oponenta (architekta) obtížně uchopitelný. Následná kapitola č.5. 

Člověk a vnitřní prostředí budov je velmi obsáhlá – celkem 85 stran textu, 5 podkapitol 

kapitol a 13 dílčích kapitol – popisují vnitřní klima budov převážně ve vztahu ke zdraví 

člověka. Vědecké a racionální poznatky jsou konfrontovány s učením Feng Shui. Text, který 

logicky navazuje na analýzu, měl by být tedy syntézou či indukcí logickou (?), které směřují 

k definování výsledku bádání.  

I když předmět zkoumání doktorandka cíleně zúžila na problematiku GMP a jeho vlivu 

na prostředí a zdraví člověka, práce je uvedena názvem Interakce architektury a GMP.   

Měla by tedy architekturu definovat především jako umění tvorby prostoru (viz např. Vitruvius 

a jeho „firmitas, utilitas a venustas“). Pojem architektura a urbanismus by měly být i součástí 

klíčových slov a definice pojmů. Vedle Feng Shui bych doporučila čerpat z knihy H. Bankse: 

Návrat posvátné architektury, která předkládá teorii základních archetypů příbytku (jeskyně, 

mýtina, zahrada, voda) vyjadřující celou šíři zkušeností člověka s hmotným světem 

vyplývajících z instinktů přežití, a které jsou paralelami k přírodním živlům (země, vzduch, 

oheň, voda). Jejich naplnění jsou základním předpokladem dobrého bydlení. V této 

souvislosti by bylo prospěšné všimnout si F.L.Wrighta, jak s těmito fenomény možná 

intuitivně zacházel při navrhování domů.  

V práci postrádám uvedení, zobrazení a rozbor alespoň některých příkladů domů, dokládající 

způsoby řešení, které by podle názoru doktorandky demonstrovaly základní požadavky na 



zdravé bydlení z hlediska fyzikálních vlastností domu a zároveň byly, dle názoru 

doktorandky, i architekturou. 

Význam práce pro praxi a rozvoj vědního oboru 

Práce obsahuje značné množství informací, vědeckých poznatků  a soubor fakt vztahujících 

se k geomagnetickému poli i řadu dalších důležitých fyzikálních jevů, které ovlivňují vnitřní 

klima budov. Tyto poznatky studentka konfrontuje s původními lidovými tradicemi a návyky 

v historii stavění vč. příkladů intuitivního chování člověka. Z tohoto pohledu předložená 

disertační práce přispívá k rozvoji vědního oboru a je potřebná i pro praxi. Především se 

může stát impulsem pro navazující vědeckou činnost. Otázkou zůstává, zda vzhledem k 

významu problematiky GMP, která je hlavním předmětem výzkumu, neměla by být práce 

zpracovaná spíše na některé přírodovědní fakultě. 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Celkový dojem z jinak úhledně zpracované publikace kazí volba velikosti písma. 

K jazykové úrovni: příliš dlouhé věty způsobují, že čtenář se v textu ztrácí a v kombinaci 

s mnohdy chybně volenými interpunkčními znaménky se text stává málo srozumitelným. 

Splnění podmínek disertační práce podle zákona č.111/1998 Sb. a SZŘ VUT 

Článek č.11 Studijního a zkušebního řádu VUT uvádí náležitosti uspořádání 

doktorské práce vč. její osnovy. Tuto skutečnost studentka většinou respektuje. Seznam 

vlastních prací vč. curiculum vitae autorky je jen součástí zkrácené verze DP (formát A5). Je 

to škoda, studentka má čím prokázat zájem o vědeckou práci. 

Náměty do diskuse při obhajobě: 
 

 - Může doktorandka uvést příklad soudobého rodinného domu, který splňuje v souhrnu 
všechny  požadavky na zdravé bydlení ? Dokázala by vysvětlit, jak by postupovala při 
hodnocení jeho požadovaných vlastností? 

     -  Je LIAPORBETON materiálem ekologickým, jak jeho výrobce inzeruje? 
     -  Jaký má studentka názor na stavební technologii TX Active ? (viz www.bezsmogu.cz) 

 

Celkové zhodnocení disertační práce  

Přes řadu připomínek a výhrad 

disertační práci Ing. arch. Magdy Holé doporučuji k obhajobě pro udělení vědecké 

hodnosti "doktor" (Ph.D.). 

 

 

V Brně 20.2.2013                                                   doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. 

                                                                                Ústav architektury 

                                                                                Fakulta stavební VUT v Brně 
 

http://www.bezsmogu.cz/

