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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Předložená disertační práce zaměřená tematicky na dosud málo zpracovávanou 
problematiku vztahu historických stavebních konstrukcí, konstrukčních řešení a jejich využití v 
rámci výstavby výrobních objektů v období od 2. poloviny 18. století do začátku 20. století, je 
vzhledem k dosud roztříštěnému poznání o tomto specifickém hodnotovém fondu našich 
průmyslových staveb  aktuální. Zvolená práce vedle historie a užití nových konstrukčních 
materiálů, vyzdvihuje specifické a dosud málo prezentované téma interpretace specifických 
památkových hodnot ve vztahu k možnostem zachování  a transformaci konstrukcí průmyslových 
staveb.  
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Splnění cílů disertační práce 

komentář: Disertační práce v principu naplňuje základní stanovený cíl - předložení nového 
pohledu na téma průmyslového dědictví z úhlu vývoje a užití nových progresivních materiálů a 
konstrukcí zaváděných ve výstavbě v období od 2. poloviny 18. století do začátku 20. století. 
Práce se podrobnějí věnuje historii výroby nových stavebních materiálů a z nich se odvíjející 
použití stavebních konstrukcí při výstavbě průmyslových objektů včetně jejich konstručních 
řešení. Zaměřuje se na také na první příklady použití těchto konstrukčních novinek ve světě i u 
nás. Oproti poměrně dobře zpracované této první části (historie výroby, vývoj konstrukcí a jejich 
využití včetně závěrečného shrnutí), je druhá část zaměřená na hodnocení, průzkumy a 
památkovou ochranu poněkud stručná a  šíři problematiky ochrany potihuje jen zčásti.    
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Metody a postupy řešení 

komentář: Metody a postupy stanovené v úvodu práce jsou zvoleny dobře a svědčí o dobré 
přípravě autora. Autor v textu podrobně seznamuje s historií výroby a užití ve své době velmi 
progresivních konstrukcí. Přesvědčivé je zpracování teoretické části práce - shrnutí vývoje výroby 
v souvislosti s použitím nových stavebních konstrukcí, i když v oblasti terminologie jsou drobné 
nepřesnosti (hutnictví železa). Získané poznatky jsou logicky řazeny a správně doplněny do 
obecně platných tabulek (Přehled užití stavebních konstrukcí). Kladem práce je zařazení části 
autorova stavebně historického průzkum továrny na sukna v Žamberku. Práce popisuje poměrně 
podrobně všechny  typy nových stavebních konstrukcí se základním vyhodnocením, ale je 
nepříliš přesvědčivá ve svém poněkud stručném závěru.  
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Nesporným přínosem disertační práce je souhrnné zmapování poznatků v oblasti 
použití  nových stavebních materiálů a konstrukčních systémů použitých při realizaci 
průmyslových staveb od 2. poloviny 18. století do začátku 20. století. Oproti této celkem slušně 
propracované teoretické části práce je potvrzení hypotézy o prvenství nových materiálu při 
výstavbě  poněkud  stručné. 
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Takto koncipovaná práce nejen rozvíjí poznání o prvenství uváděných progresivních 
konstrukčních systémů v oblasti průmyslového dědictví, ale zároveň může dobře přispět 
k pochopení jejich významu při budoucí obnově.  
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Formální úprava práce odpovídá svým klasickým zpracováním obecnému úzu. 
Členění disertační práce je logicky vystavěné, texty na sebe věcně navazují. Jazyková úroveň je 
až na drobné výjimky dobrá. Odpovídající obrazový materiál je logicky řazen v textu s odkazy na 
čísla obrázků. Poznámkový aparát, který je uváděn pod čarou, však neodpovídá vzhledem 
k odbornosti textu běžným zvyklostem. Minimum citací tak poněkud snižuje odbornost disertační 
práce.  
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Připomínky 

Vzhledem k hypotéze, že nové progresivní konstrukce byly použity nejprve při realizaci 
průmyslových staveb, prosím o bližší vysvětlení údajů v kapitole 5.2.2. (použití železobetonu na 
civilních stavbách) včetně specifické situace v českých zemích při zavádění železobetonových 
konstrukcí do praxe. 
      
      
      
      
      
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Práce splňuje, i přes výše vznesené připomínky, požadavky kladené na samostatnou vědeckou 
práci a vzhledem k možnostem uplatnění obecně v rovině ochrany průmyslového dědictví, 
doporučuji práci k obhajobě. 
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