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Aktuálnost tématu 

Téma disertační práce je velmi aktuální. Efektivní hospodaření s dešťovou vodou je 
v současnosti čím dál častěji řešeným tématem. Představuje přírodě blízké hospodaření, 
které v maximální možné míře napodobuje přirozený cyklus vody. Integrace zařízení pro 
efektivní HDV do urbanistického řešení  zlepšuje nejen vodní režim, ale zvyšuje kvalitu 
sídelního prostředí a přispívá k zachování ekologické rovnováhy.  

Splnění stanovených cíl ů 

Cíl práce je formulovaný  v kapitole 2.3. na str. 46.  
Hlavním cílem práce bylo vytvoření metodické pomůcky aplikace HDV objektů v zastavěném 
území pro architekty a urbanisty. 
Dílčím cílem bylo navržení možných urbanistických opatření, principů a postupů pro rozvoj 
území s ohledem na zapojení vodohospodářské problematiky. 
Tyto cíle byly v disertační práci jednoznačně splněny a ověřeny na konkrétních příkladech 
prvků urbanistických struktur.  

Zvolená metoda zpracování  

Při zpracování práce byly vhodně využity adekvátní metody a postupy, které odpovídají 
způsobu zpracování vědeckých prací.  

Původní výsledky řešení vědeckého problému 

Původní výsledky práce obsahuje kapitola 4. Metodická pomůcka aplikace HDV objektů                   
v zastavěném  území pro architekty a urbanisty, ve které  je uveden přehled jednotlivých 
skupin hlavních opatření a jejich variant, rozdělených do dvou kategorií opatření - primární             
a sekundární. Metodická pomůcka je zpracována srozumitelně a přehledně a  doplněna 
příklady z praxe. Obsahuje také přehlednou tabulku s vyhodnocením přínosů, výhod a 
nevýhod každého typu objektu a listy opatření, které stručně charakterizují a graficky 
znázorňují informace. Členění metodické pomůcky je přehledně graficky znázorněno na                
obr. 1 str. 59. 



Význam práce pro další rozvoj v ědního oboru a praxi 

Disertační práce definuje nový pohled na problematiku HDV v České republice. Důraz klade 
na využití kombinování primárních a sekundárních opatření, které umožní kompaktnější 
řešení a povedou k lepší aplikovatelnosti a začlenění přírodě blízkých opatření HDV do 
struktury urbanizovaného prostoru.  
Předložená disertační práce je přínosná pro další rozvoj vědního oboru a získané poznatky 
mohou být velmi dobře využitelné v praxi i v rámci výuky na fakultách architektury.  

Formální úprava diserta ční práce   

Předložená disertační práce je zpracována velmi pečlivě a přehledně. Odborný text  je 
rozdělen do čtyř kapitol, které na sebe logicky navazují. 
1. Současný stav řešené problematiky doma i v zahraničí  
2. Analýza problému a cíl disertační práce  
3. Metodika a přehled prací .  
4. Metodická pomůcka aplikace HDV objektů v zastavěném  území pro architekty a urbanisty. 
Jednotlivé kapitoly jsou obsahové vyrovnané, přehledně zpracované a vedou k vytyčenému 
cíli. Po formální stránce je disertační práce zpracována na velmi dobré úrovni. Text je vhodně 
doplněn 88 obrázky s uvedenými odkazy na použité zdroje, 23 autorskými tabulkami a 15 
přílohami. 

Publikování díl čích výsledk ů diserta ční práce 

Během studia publikovala doktorandka ve sbornících doktorandských konferencích, byla 
aktivně zapojena do výuky a studentských workshopů. Pozitivně hodnotím její účast                         
v oceněných projektech urbanistických soutěží.  

Náměty do diskuse p ři obhajob ě  

Jak uplatnila doktorandka poznatky disertační práce ve své projekční činnosti ? 

Celkové zhodnocení diserta ční práce  

Disertační práce splňuje podmínky uvedené v §47 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb.,                           
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve 
znění pozdějších předpisů.  
Práce vykazuje velmi dobré znalosti autorky v oboru, schopnost samostatně vědecky 
pracovat a také schopnost získané výsledky začlenit do kontextu současného stupně 
vědeckého poznání.  

Diserta ční práci Ing. arch. Michaely Vackové 
doporu čuji k obhajob ě 

a po úsp ěšném obhájení ud ělení vědecké hodnosti "doktor" (Ph.D.). 
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