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OPONENTNÍ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 
K ZÍSKÁNÍ AKADEMICKÉHO TITULU Ph.D. 

 
 

Venkovská krajina a pr myslové objekty 
na příkladu opuštěného válcového mlýna ve Lhotě u Opavy,                    

části obce Háj ve Slezsku 

 

Doktorand: Ing. arch. Aleš Student 
Školitel: prof. lng. arch. Petr Hrůša  

Oponent: prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. 
 

Formální údaje a úprava diserta ní práce  

Disertační práce Ing. arch. Aleše Studenta byla zpracována v rámci doktorského studia 
oboru Městské inženýrství a stavitelství na Katedře architektury Fakulty stavební VŠB TU 
v Ostravě. Po formální stránce je disertační práce zpracována na dobré úrovni. Je logicky           
a přehledně strukturována do osmi kapitol včetně úvodu, seznamu použité literatury, 
seznamu publikací a projektů vztahujících se k disertaci. Obsahuje 114 stran textu, 105 
obrázků a 21 tabulek.  

Cíl práce a spln ní stanovených cíl  

Práce se zabývá problematikou malých průmyslových a zemědělských areálů ve 
venkovském prostoru v kontextu s venkovskou krajinou. Cíle disertační práce jsou uvedeny 
na straně 6: 
a) Porovnat vztah průmyslových objektů a obcí, vztah průmyslových a zemědělských 

objektů a krajiny a nakonec i porovnat objekty mezi sebou navzájem na reprezentativním 
vzorku vybraných obcí části Slezska 

b) Navrhnout kritéria pro vyhodnocení vztahu průmyslových a zemědělských objektů 
k venkovským sídlům a krajině. 

c) Navrhnout postup optimálního využití zkoumaných průmyslových objektů ve vztahu 
k sídlu. 

d) Klasifikace průmyslových objektů ve venkovském prostoru jako podklad při rozhodo-
vacím procesu (případně korekci) zpracování a doplnění strategického plánu LEADER 
pro MAS Rozvoj Krnovská, MAS Opavsko a MAS Hlučínsko. 

e) Zpracování případové studie využití areálu průmyslového mlýna ve Lhotě, místní části 
obce Háj ve Slezsku. 

Stanovené cíle byly splněny. 

Zvolená metoda zpracování  

Metoda zpracování tématu je logická. Sběr materiálů a informací, jejich třídění, uspořádání,            
stanovení kritérií a jejich vah jsou dobrým podkladem pro vypracování shlukové analýzy              
a analýzy hlavních komponent, umožňující porovnání možností revitalizace zemědělských             
a průmyslových areálů ve venkovském prostoru. 



3 

Pro zkoumání byly vybrány areály v osmi obcích česko-polského příhraničí mezi Ostravou, 
Opavou a Krnovem, kterými protéká řeka Opava a jsou spojeny železniční tratí. Jedná se          
o Holešovice, Chabičov, Smolkov, Lhota, Mokré Lazce, Štítina, Holasovice, Skrochovíce. 
Dosažené výsledky jsou aplikovány v autorské případové studii areálu bývalého válcového 
mlýna ve Lhotě. 

P vodní výsledky ešení v deckého problému 

Původní výsledky práce jsou obsaženy ve stanovení kritérií pro posouzení kvality 
průmyslových a zemědělských areálů ve zkoumaných obcích, ve vypracování shlukové 
analýzy a  analýzy hlavních komponent a především ve zpracované případové studii využití 
opuštěného areálu průmyslového mlýna ve Lhotě na areál volnočasových aktivit, sportu, 
relaxace a rekreace.   

Význam práce pro další rozvoj v dního oboru a praxi 

Předložená disertační práce je přínosná pro další rozvoj vědního oboru a velmi dobře 
využitelná v praxi. Pro konkrétní realizace i pro obecné  úvahy poskytuje srovnávací 
podklady nezbytné pro koncepční rozhodování. Výsledky práce mohou být využity 
projektanty, investory, stavebními úřady a obcemi při hledání možností dalšího směru 
rozvoje podnikání.  

Publika ní innost doktoranda 

Publikační činnost doktoranda je přínosná, viz. jeho curriculum vitea. V disertační práci uvádí 
na str. 114 jen publikace vztahující se tématicky k disertační práci. Příkladná je jeho 
spolupráce s magistrátem města Opavy na řešení projektu Obnova slezských center I. – 
Opava, který je řešen v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, Fond 
mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia. 

Otázky a nám ty pro obhajobu 

Zvažoval jste pro stanovení kritérií vypovídajících o současném stavu zkoumaných areálů 
použít i kriterium kvality stávající zeleně (stabilita urbánní zeleně, údržba zeleně, vazba na 
přírodní krajinnou zeleň atd.)? 

Celkové zhodnocení diserta ní práce  

Kvalitou, rozsahem a obsahem splňuje disertační práce podmínky uvedené v § 47 odst. 4 
Zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách. 
 

Diserta ní práci Ing. arch. Aleše Studenta 

doporu uji k obhajob  pro ud lení v decké hodnosti „doktor“ (Ph.D.) 

V Brně 9. 4. 2018                                  

                                                                                       
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. 
Fakulta architektury VUT v Brně 
Poříčí 5, 639 00 Brno 
E-mail: urbaskova@ucit.fa.vutbr.cz 


