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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Téma disertační práce považuji za aktuální. Problematika  povodní, plánování a realizace 

protipovodňových opatření a poučení z proběhlých procesů je a bude stále aktuální z řady profesních 

hledisek. U historických měst je zvlášť aktuální problematika dopadu architektonické stránky prováděných 

zásahů, což je v práci zmiňováno. 
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Splnění cílů disertační práce 

komentář: Cíle disertační práce, tak jak byly vytyčeny v úvodu práce, byly splněny. 
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Metody a postupy řešení 

komentář: Zvolená metodika, uplatněná už zřejmě v rámci původního výzkumu, přinesla množství 

informací a podkladů. Postup uplatněný v rámci disertace - od rešerší technických řešení, legislativy a 

podmínek financování k samotným rozhovorům, byl sestaven a proveden vhodně.Výsledky rozhovorů 

představují vedle aplikace samotné metodiky také cenná historická svědectví v dané problematice. 
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Výsledky disertace lze považovat za úspěšné. Kromě rozpracování a prezentace samotné 

problematiky přínášejí další nadčasové hodnoty. Jsou to právě už výše zmíněná autentická a v čase 

neopakovatelná svědectví účastníků procesu plánování a realizace  protipovodňových opatření. V tom také 

spatřuji konkrétní přínos disertantky. 
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význam pro praxi  a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Celá práce je založená na zkoumání a evidenci zkušeností a výsledků celého procesu ve 

zkoumaných městech. Její význam pro praxi lze považovat za významný.  
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Formální úprava, resp. manipulace s tištěným elaborátem trpí u levých stran malým postranným 

okrajem, což znepříjemňuje čtení. Ke prospěchu celé práce by byla bohatší kresební dokumentace. 

Jazyková úroveň je podle mého názoru v pořádku, v textu jsem nenarazil na žádné chyby, či překlepy. 
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Připomínky 

Disertační práce se ve své výzkumné části zabývá příklady tří historických měst (i když v rámci původního 

výzkumu jich bylo, jak uvádí autorka a viz "Přílohy" ((str. 185)) víc. V příslušných kapitolách  se 

k problematice  jednotlivých případů a situací vyjádřují zainteresovaní pracovníci, situace pak komentuje 

samotná autorka . Nicméně uvítal bych, snad nejlépe v závěrech práce, podrobnější specifikaci a 

obecněnější shrnutí typická právě pro  historická města. Uvítal bych rovněž větší prostor (už vzhledem ke 

vzdělání disertantky) pro architektonickou stránku problematiky. Škoda, že pro mně nejzajímavější příklad 

Českého Krumlova má převzatou fotodokumentaci provedených opatření vesměs skoro 10 let starou (na 

rozdíl od příkladu Chocně).  

Ještě co se týče samotného názvu práce. Uvedený název by náležel  spíše problematice technických řešení.  

V tomto případě bych za vhodnější resp. výstižnější považoval název formulovat ve smyslu "Prezentace 

zkušenosti v rámci problematiky protipovodňových opatření v intravilánech vybraných historických měst". 

I přes určitou stručnost oceňuji Závěr a Slovník pojmů. 

      

      

      

      

      

 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Disertační práce má dobrou úroveň, splnila svůj účel a je z řady hledisek inspirativní. 
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