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Aktuálnost tématu 

Zvolené téma disertační práce Ing. arch. Fernanda Valdeze je velmi aktuální. Urbanizace a 

rychlý rozvoj měst v jižní Americe vyžaduje vnímat urbanistické procesy v historickém 

kontextu, kterému je třeba porozumět a následně aplikovat do městského plánování.   

 

Formální údaje o disertační práci 

Disertační práce Ing. arch. Fernanda Valdeze obsahuje celkem 104 stran textu, přičemž 

zvolené řádkování k tomuto rozsahu značně přispívá. Práce je psána v angličtině, jazykově je 

spíše na podprůměrné úrovni, což snižuje kvalitu práce. 

 

Splnění stanovených cílů 

V práci jsou přímo či nepřímo vymezeny tyto cíle: 

 Ukázat klíčové prvky urbanistických procesů ve městech Latinské Ameriky (hlavní 

cíl) 

 Vymezit silné a slabé stránky urbanistických procesů v latinskoamerických městech 

 Definovat sadu ukazatelů umožňujících kategorizovat urbanistickou „úspěšnost“ 

jednotlivých měst 

 Zkoumat dopady městského plánování  

 Důkladně prozkoumat základní principy městského plánování brazilského města 

Curitiba a tyto (v případě vhodnosti) následně aplikovat na bolivijské město La Paz 

Domnívám se, že vymezení cílů by mohlo být pečlivější. Pomohlo by explicitní definování 

hlavních a dílčích cílů. Navzdory očekávání nebyly v práci všechny vymezené cíle naplněny. 

Některé cíle lze považovat za naplněné jen z části.V důsledku se naplňování vytyčených cílů 

věnuje plně jen kapitola 7 a 8 (nepočítám-li závěr), které vzhledem ke svému rozsahu (celkem 

asi 1,5) nelze považovat za dostačující. 

 

Zvolená metoda zpracování 

Autor v úvodu deklaruje nahlížení na problematiku v historickém kontextu, což lze hodnotit 

pozitivně. Ve druhé části práci hojně využívá komparaci. Některé urbanistické procesy ve 

městech Curitiba a La Paz jsou porovnávány bez předem stanovených relací a srovnatelných 

ukazatelů. Proto není vždy pro obě strany srovnávání objektivně průkazné. 

 

Původní výsledky řešení vědeckého problému 

Původní výsledky práce plně obsahuje kapitola 7 až 10. 

 

Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 

Předložená disertační práce je prakticky orientovaná a nabízí východiska stávajícího stavu v 

bolívijském městě La Paz – z tohoto pohledu ji lze hodnotit pozitivně. Význam práce pro 

rozvoj urbanismu jako vědního oboru si netroufám odhadovat. 

 

Formální úprava disertační práce 



Po formální stránce je disertační práce zpracována spíše na podprůměrné úrovni. Text je 

logicky uspořádán, plynule na sebe navazuje a je doplněn mnoha ilustrativními obrázky. 

Seznam použité literatury sice odpovídá dané tématice, nicméně čítá jen 32 položek, což 

podle mého názoru neodpovídá nárokům kladeným na disertační práce. Navíc ve zdrojích 

chybí jakékoliv angloamerické prameny. Negativně hodnotím i samotnou práci se zdroji – 

citační kultura je na mizivé úrovni, převzaté texty nejsou v práci prakticky nijak odlišeny od 

komentářů autora. 

 

Připomínky  

Mimo výše uvedené mám k práci několik dílčích (spíše formálních) připomínek: 

 Str. 7 – obrázek 1: je Wikipedie opravdu nejvhodnějším zdrojem do disertační práce? 

 Kvalita některých převzatých obrázků mohla být lepší 

 Oproti v práci užitému plurálu by bylo dobré užívat spíše jednotné číslo. Jinak čtenář 

často nabývá dojmu, že autor práci zpracoval v autorském kolektivu, nebo že se čtenář 

podílel na vzniku práce. 

 Kapitola 10 měla být podle mého názoru zařazena spíše před Závěr 

 

Náměty do diskuse při obhajobě: 

 Proč bylo do komparace vybráno právě město La Paz? 

 

 

Celkové zhodnocení disertační práce 

Disertační práce prokazuje znalosti ve zvoleném oboru, především v prostorovém zaměření 

na města Jižní Ameriky. Samotná metodika vědeckého zkoumání však úrovně požadované na 

doktorském stupni studia dosahuje jen částečně. Nepřesné definování cílů vedlo ve svém 

důsledku k jejich neúplnému naplnění (z části je to možná způsobeno nepříliš zdařilým 

anglickým překladem). 

Ing. arch. Fernando Valdez splnil požadavky kladené na úroveň disertační práce jen částečně. 

Práce se zabývá velmi aktuálním tématem, obsahuje však řadu formálních a metodických 

nedostatků, které snižují její odbornou úroveň. 

 

Disertační práci Ing. arch. Fernanda Valdeze přes výše uvedené nedostatky a připomínky 

s výhradami doporučuji k obhajobě pro udělení vědecké hodnosti "doktor" (Ph.D.). 

 

 

 

 

V Brně, 18. 6. 2012     

…………………………………………. 

Dr. Ing. Marie Zezůlková 


