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Aktuálnost tématu disertaěni
komentář: Téma '.Progresivní stavební materiá|y a jejich využití pro konstrukce industriá|ních
objektů od 2. po|oviny 18. sto|etí do začátku 20. Sto|etí.. povaŽuji z mého poh|edu za aktuálnÍ. Je
pozitivem, Že doktorand tuto prob|ematiku řeši|.

í cí|ů disertační
komentář: Cíl disertační práce, stanovený na straně í2, tj' '.před|ožit nový poh|ed na téma
průmys|ového dědictví z úh|u výoje a vyuŽití nových progresivních stavebních materiálu a
konstrukcí zaváděných ve výstavbě V období od 2. po|oviny ,|8. sto|etí do zaěátku 20. sto|etí, by|
částečně sp|něn. Konkrétněji pak v nás|edujícím textu.

a oostupv řešení

komentář: Metody, které si doktorand V disertační práci zvo|il a stručně je rozepsa| na str. 12.,
povaŽuji za vhodné. JSou rozdě|ené do dvou rovin spo|ečně s definovanou hypotézou. Pravdou
je, Že metody moh| ještě posunout do da|ších rovin jako napřík|ad dop|nění o metodu
komoeratiVní'

V'! diseÉace - konkrétní přínosv disertanta

komentář: Výs|edky disertační práce povaŽuji za průměrné' Není mi sice známo, že by uce|ená
práce na toto téma by|a už napsána, a|e jak píše doktorand na str. 92 přináší nový poh|ed na
řešené téma a seskupuje jinak roáříštěné informace, které jsou uváděny částečně nebo
oddě|eně. Za pozi|ivni přínos disertace povaŽuji zpracovaný průzkum souboru industriá|ních
objektů továrny na sukna Vonwi||er a spo|. v obci Žamberk.



m pro a pro rozvoi vědního oboru

komentář: Výsledky práce jsou určitým přínosem pro rozvoj vědního oboru Architektura a
stavite|ství. obzv|áště pak průzkum konkrétního objektu v obci Žamberk, kteý bych doporuči| a|e
dop|nit o výkresovou dokumentaci.

Formá|ní úprava disertační práce a ieií iazvková úroveň

komentář: Doktorská disertační práce ,,Progresivní stavební materiá|y a jejich vyuŽití pro
konstrukce industriá|ních objektů od 2. po|oviny 18. sto|etí do zaěátku 20. sto|etí.., obsahuje 97
stran v|astního textu, Včetně Vyobrazení a tabu|ek. Je č|eněná do sedmi kapito|, ve ktených se
ved|e úvodu zabývá vývojem a výrobou nových stavebních materiá|ů, vývojem stavebních
konstrukcí a konstrukčních řešení a hodnocení památkové ochrany industriá|ních objektů' Je
doplněna soupisem pramenů pouŽitých pro disertaění práci'

Formá|ní úprava disertační práce je na dobré úrovni, tabulky a schémata jsou přeh|edné a dobře
čite|né. Fotografické Vyobrazení by si v někteých konkrétních případech žáda|o rozměÍ Větší a to
kvů|i čite|nosti. Práce je bez větších gramatických chyb, obsahuje pár pře|elpů. Není vhodně
zvo|ený font, kteď při kombinaci charakteristických znaků českého jazyka narušuje rozpa| písma
a zhoršuie tak čiteInost textu'

1/ Doktorand V teoretické částí své práce dokáza| vývoj a výrobu nových materiá|ů od 2. po|oviny
,l8' sto|etí sepsat do 10 stran. V teoretické části vývoje stavebnÍch konstrukcí a jejich řeŠenÍ
V Evropě zase do stran 15. Chápu, Že u vědeckých prací je zapotřebí najít rozumný kompromis v
obsáh|osti textu tak, aby čtenáře neodvádě| od tématu. V této práci mi a|e informace popravdě
scházeli. Analyzovat významnou stavbu Krišťá|ového paláce na šesti řádcích, nebo Iron Bridge
na třech jednoduše není vhodné'

2/ Doktorand v první po|ovině textu používá s|ovo '.patro,', pak užjenom '.pod|aŽí'.' Jaký je v tom
rozdí|?

3/ Drtivá většina fotodokumentace je z archivu autora. Jak je to a|e například u fotodokumentace
obrázku č.21, pasáže V Neapo|i z roku 1887. Ptám se na autorství této fotky' Je skutečně Vami
oořizená?

4/ V části průzkumu industriá|ních objektů mi jako architektovi schází výkresová dokumentace.

5/ V rámci ce|é textové části disertační práce jsou citované čtyři citace.

Záv ěreé,né zhod nocení diseňace



Autor disertační práce prokáza| schopnóst samostatné tvůrčí práce. H|avní cí|e práce jsoL
doktorandem formuIovány. Největším kIadem práce je průzkum souboru industriá|ních objektů
továrny na sukna Vonwi||er a spot. V obci Žamberk. Formá|ní úprava a č|enění textu odpovídají
poŽadavkům k|adeným na tento typ práce. V textu a ve vyobrazení se jeví řada nedostatků, které
se a|e dají akceptovat.
Na zák|adě rozboru, posouzení formá|ní a vědecké úrovně práce oponent konstatuje, že práce
splňuje obecné poŽadavky k|adené na disertační práce a prokazuje schopnost a připravenost
lng. Radka Zahrádky k samostatné činnosti v ob|asti Vědy a výzkumu. Práci doporučuji k
obhaiobě.

Datum: 18.6.2020

i oo úspěšné obhaiobě disertační práce udělení titu|u Ph.D.


