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OPONENTNÍ POSUDEK 
disertační práce – Ing.arch. Filip Pokorný 

MANAGEMENT POSTINDUSTRIÁLNÍHO VÝVOJE 
 
 
 
 

Předmětem oponentního posudku bylo zhodnocení a posouzení disertační práce s názvem 

„Management postindustriálního vývoje“, kterou předložil k obhajobě Ing.arch. Filip Pokor-

ný. Disertační práce byla zpracována na Ústavu navrhování V Fakulty architektury VUT 

v Brně. Školitelem byl Doc.Ing.arch. Karel Havliš. Práce byla zpracována v doktorském studij-

ním oboru „Urbanismus“. 

Disertační práce celkem má celkem 129 stran. Vlastní práce je členěna celkem do 9 částí 

včetně úvodu a závěru, dále obsahuje seznam použité literatury a zdrojů, seznam vyobrazení 

a seznam tabulek. 

 

1. Aktuálnost tématu 

Zvolené téma - regenerace postindustriálního území je mimořádně aktuální. Současné me-

tody, koncepce a strategie územního plánování neumožňují tento problém účinně a kom-

plexněji řešit, postrádáme potřebné podpůrné ekonomické nástroje pro podporu těchto ře-

šení.  

Hledání možností řešení regenerace problémových území měst s využitím zahraničních zku-

šeností je úkolem potřebným a záslužným. Širší kontext disertační práce vytvořil prostor pro 

objektivní řešení tohoto aktuálního tématu. 

 

2. Zvolené metody zpracování disertační práce 

Metody disertační práce pokládám za správné. Disertant shromáždil uvážlivě vybrané úspěš-

né příklady regenerace problémových území ze zahraničí a analyzoval je z ekonomických, le-

gislativních, kulturních společenských a institucionálních hledisek. Nutno ocenit výběr zemí 

Spolkové republiky Německo a Velké Británie, zemí, které mají značné zkušenosti s podporou 
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regenerace postindustriálních území. Výsledky analýzy pak byly konfrontovány s prostředím 

České republiky, za účelem aplikace získaných poznatků při hledání vhodných podpůrných 

prostředků v prostředí narušených lokalit ve čtyřech městech České republiky. 

 

3. Splnění stanovených cílů 

V úvodu práce formuloval disertant cíl disertační práce: nalezení podpůrných prostředků pro 

rozvoj postindustriálního území v ČR.  

Na základě výsledků disertační práce mohu konstatovat, že stanovený cíl disertant v práci 

splnil. 

 

4. Původní výsledky řešení vědeckého problému 

Disertační práce přináší v kapitolách 5, 6 a 7 velmi rozsáhlý materiál, obsahující: obšírné a 

důsledné vymezení pojmů v oblasti zkoumané problematiky, porovnání podpůrných nástrojů 

v ČR, SRN a GB, možnosti podpory renegerace postindustriálního území ve vztahu k udržitel-

nému rozvoji. V kapitole 8 uvádí disertant příklad čtyř deprivovaných městských území v ČR 

s uvedením překážek v jejich renegeraci. V kapitole 9 jsou shrnuty závěry k problematice roz-

voje a regenerace problematických území měst v ČR. 

Výsledky práce jsou původní a přínosné. 

 

5. Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 

Z hlediska dosažených výsledků je možno disertační práci Ing.arch. Filipa Pokorného hodnotit 

v oblasti rozvoje měst jako přínosnou, a to jak v teoretické, tak praktické sféře.  

Na příkladu problematiky obtížného rozvoje deprimovaných území měst se ukazuje, že 

územní plánování včetně jeho nástrojů, metod, koncepcí a strategií by se u nás mělo více 

přiblížit pojetí a charakteru prostorovému plánování v zemích EU - účinnější reagování na 

problémové efekty rozvoje měst, užší propojení na regionální plánování a na oblast ekono-

mických podpůrných nástrojů. Tyto systémové změny by mohly vytvořit objektivnější plat-

formu vyšší účinnosti plánování území v podmínkách recese rozvoje měst související se složi-

tými efekty a důsledky postindustriálního stadia jejich vývoje. 

 

6. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Po formální stránce byla disertační práce zpracována hodnotně, přehledně a systematicky 

s vhodnou adjustací. Práce je čitelná a přehledná. Je napsána srozumitelně na solidní jazyko-

vé úrovni. 
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7. Zhodnocení, zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona 

č.111/1998 Sb. 

Disertační práce Ing.arch. Filipa Pokorného s názvem „Management postindustriálního vývo-

je“ je zpracována na značné odborné a vědecké úrovni a splňuje podmínky uvedené v § 47 

odst. 4 zákona č.111/1998 Sb. 

 

8. Celkové zhodnocení a připomínky 

Celkově mohu konstatovat, že disertační práce Ing.arch. Filipa Pokorného s názvem „Ma-

nagement postindustriálního vývoje“ mne velice zaujala, hodnotím ji pozitivně a nemám k ní 

žádné zásadní připomínky.  

Disertační práce byla zpracována odpovědně a svědomitě, se znalostí všech relevantních 

souvislostí řešeného problému.  

 

 

9. Závěrečné stanovisko 

Doporučuji disertační práci k obhajobě a po úspěšné obhajobě udělení vědecké hodnosti  

„Philosophie doktor" (Ph.D.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. 

oponent disertační práce 
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