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Teoretická příprava, praktické zkušenosti: 
 
Myšlenka, zabývat se důsledky demografických a ekonomických změn ve státech s rozvinutou ekonomií 
projevujících se  ve většině měst přelidněním a zhoršujícím se obytným prostředím, vznikla v době, kdy 
bylo studentce umožněno studovat architekturu na Technické  Univerzitě v Mnichově. Její studentský 
projekt zabývající se intenzivními městskými strukturami byl oceněn cenou Johannese Goderitz Preis 
2002 a byl publikován  v několika odborných německých časopisech. Tento úspěch a zároveň cenná 
zkušenost se stala pro studentku impulsem studovat tuto aktuální problematiku i v teoretické rovině.  
Svou doktorskou prací chtěla přispět k pochopení problému zahušťování měst a především k nastínění 
možnosti intenzivního využití městského prostoru  pro příjemné bydlení ve městě. Znamenalo to 
prostudovat řadu teoretických prací z doby, která předcházela  současnou urbanistickou krizi (1.pol. a 
částečně i 2.pol 20.stol.), kdy práce měly převážně charakter utopických vizí, které však, jak se ukázalo, 
měly co říci i k dnešní situaci. Dále práce soudobé, aktuální, zabývající se zkoumanou nebo příbuznou 
problematikou. Tyto informace čerpala převážně ze zahraničních zdrojů. 
Intenzivní snaha o perfektně odvedenou práci si zasluhuje obdiv, neboť v  době náročného 
doktorandského studia studentka stihla i porodit a vychovávat tři syny.  
 
Zvolená metoda zpracování: 
 
DP je rozdělena na dvě části: 1. -  vyhledávání - zmapování IMS a tématicky příbuzných prací 
                                                    -  analýza a zhodnocení - jejich pojmenování a kategorizace 

 - syntéza – porovnání a setřídění poznatků 
 - aplikace - poznatků do pedagogického procesu 

         2.  - sociologický průzkum zjišťující názory studentů i veřejnosti na IMS 
Práce prokázala, že zvolená metoda pro stanovení cíle byla správná. 
 
 
 



Splnění stanovených cílů: 
 
Disertační práce si klade čtyři hlavní cíle: 

1. poukázání na projekty a současné přístupy k problematice zásahů do městské struktury formou 
zahuštění a míchání funkcí a přispět k debatě na toto téma  

2. kategorizace a pojmenování intenzivních městských struktur  
3.  přenesení a aplikace poznatků do pedagogického procesu a jejich ověření na konkrétním  

zadání v ateliérové tvorbě 
4. zjištění názoru laické veřejnosti na intenzivní městské struktury 
 

Doktorská práce tohoto cíle dosáhla. 
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Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě a připomínky k dizertační práci: 
Otázka:  
Jak si vysvětlujete skutečnost, že IMS jsou okrajovým tématem a jsou často spojovány   s utopickými 
představami? 
Připomínky k DP: Práci považuji za velmi kvalitní, připomínky nemám. 
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