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Oponentní posudek disertační práce na téma: 
VÝVOJ PROBLÉMŮ SOUČASNÝCH MĚST V JIŽNÍ AMERICE       * MĚSTO LA PAZ 
DEVELOPMENT OF PROBLEMS IN CONTEMPORARY CITIES IN SOUTH AMERICA  
* CITY OF LA PAZ 
 
Základní údaje o disertační práci: 
Doktorand: Valdez Jarandilla Fernando Hugo  
Školitel: Doc.Ing.arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D. 
Oponent: Doc. Ing.arch. Karel Havliš 
Disertační práce obsahuje 104 číslovaných stran textů s vloženými zobrazeními a schematickými 
grafy,seznam použité a citované literatury, seznam webových stránek a adres internetových informací, 
přehled publikační činnosti autora.Disertační práce je členěna na 10 logicky navazujících kapitol, 
v zásadě ale její obsah je rozdělen na dva samostatné díly.Většina textů je presentována v angličtině, 
grafická úprava, formální uspořádání práce jsou přehledné a na dobré úrovni. 
 
Volba tématu a jeho aktuálnost: 
Téma disertační práce se opírá o znalost prostředí jihoamerických měst, zejména pak znalost reálné 
situace urbanismu v podmínkách města La Paz. Současně reflektuje aktuální obecné poznání  teorie 
rozvoje města a regionů v podmínkách Evropy získané při doktorském studijním pobytu v ČR.  
Předmět a cíl disertační práce je zvolen tak, aby složitá a mnohovrstevnatá problematika plánování 
měst (nejen v Jižní Americe) byla vždy posuzována z globálních i lokálních hledisek. 
Z evropského pohledu tkví aktuálnost práce ve sdílnosti autentického informovaného pozorovatele, 
mladého architekta z Bolívie, autora disertační práce.Ze stručného ale systematického přehledu je 
logicky presentována rozdílnost principů urbanizace na územích Severní Ameriky a Jižní Ameriky, 
z toho vyplývající obtížnost aplikace evropských schémat při řešení problémů Jihoamerických měst. 
Přes tuto obtížnost autor poučen evropskou zkušeností naznačuje cestu využití některých současných 
metod urbánních strategií vytvářených v Evropě pro řešení zásadních problémů urbanizace 
Jihoamerických měst, z tohoto pohledu je práce rovněž velmi aktuální. 
 
Cíle a metody práce, jejich splnění: 
Širším záměrem práce bylo nalézt a ukázat zásadní problémy urbanizace velkých měst Latinské 
Ameriky, jejich principiální odlišnost od problematiky evropských a severoamerických měst. 
Primárním cílem práce pak bylo naznačit možnosti použitelných metod pro řešení hlavních 
urbanistických problémů ve městě La Paz s použitím zkušeností úspěšné urbánní strategie při obnově  
a plánování brazilského města Curitiba. 
V první části práce je použito srovnávací analýzy vybraných jihoamerických měst v kontextu odlišného 
historického vývoje urbanizace těchto měst, vycházející především z kolonizace španělské a 
portugalské. Významné rozdílnosti kolonizace současně doznívají také v dosud nestabilizovaném 
státotvorném potenciálu a velmi rozdílných politických formách vlád v jednotlivých zemí Latinské 
Ameriky. 
Autor poukazuje na evropské nebo severoamerické vlivy dynamického rozvoje měst, zejména vlivy 
industriální fáze urbanizace, které jsou patrny také ve velkých městech Latinské Ameriky.  
Většinou jsou ale aplikovány mnohdy jako jednorázové „zásahy“ velkorysých měřítek, iniciované 
politickou mocí v jednotlivých státech. Presentace takových počinů je systematicky ukázána i 
doloženými zobrazeními, s cílem stručného přehledu o urbanistickém vývoji měst v Latinské Americe.   
První obecnější a obšírnější fáze práce je proto významná a důležitá pro pochopení již blíže 
specifikované problematiky dvou srovnávaných měst bolivijského La Paz a brazilské Curitiby. 
Podrobněji presentovaná analýza města La Paz směřuje k vytčenému primárnímu cíli práce. 
Přes mnoho zajímavých informací, doložených historickými fotografiemi i aktuálními záběry živého 
města a satelitních snímků, chybí alespoň schematický plán (mapa) města La Paz s měřítkem.  
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Pro zvolenou porovnávací metodu obou měst (La Paz bez, Curibita se schématy konceptů 
a urbanistických plánů) je to nedostatek, který snižuje také výpovědní hodnotu presentace vlastních 
námětů pro urbanistickou obnovu města La Paz. Deklarované záměry by jistě lépe vynikly v graficky 
přehlednějších plánech (mapách nebo schématech), než zákresy konceptů do satelitních map. 
Zvolená metoda porovnání dvou zvolených měst je v zásadě správná, pro vyhledání podnětů 
k plánování obnovy metropole La Paz dospět po kritickém vyhodnocení úspěšných plánovacích metod 
ve městě Curitiba. Pro objektivizaci závěrů je ale potřeba zmínit a vysvětlit geografickou rozdílnost obou 
měst (přinejmenším terénní morfologii). Pro podporu objektivity závěrů a reálnou proveditelnost podnětů 
chybí hodnocení politického prostředí obou měst a použitelných nástrojů v systému plánování města. 
Přes tyto výhrady byly vyhodnocené záměry k obnově města La Paz v zásadních problémových krocích 
pojmenovány a tím byly cíle vytčené na začátku disertační práce splněny. 
 
Výsledná poznání vědecké práce: 
Podobně jako celá práce je členěna na dvě části, je také poznání vidět ve dvou rovinách. 
První část je významná hodnocením odlišných urbanizačních procesů v Latinské Americe s odkazem 
na vlivy a impulzy přenesené z Evropy (případně ze Severní Ameriky) a jejich pojmenováním. 
Hodnotné jsou grafické presentace vyjadřující změny v prostorovém uspořádání měst a také výrazné 
uplatnění těchto vlivů v obrazu měst Latinské Ameriky. 
Druhá část práce je významná poznáním, že i specifika lokálních problémů plánování města lze řešit 
metodami ověřenými v globalizovaném světě. Je to příklad města Curitiba se zásadní změnou dopravy 
ve městě, orientované především na kapacitní fungující síť veřejné dopravy spolu s cíleně vytvářenou 
sítí hodnotných veřejných prostorů. 
   
Přínos disertační práce: 
Předložená disertační práce je přínosná rovněž ve dvou aspektech. 
Z pohledu středoevropanů je přínosem zejména rozšíření informací o urbanizačních procesech 
v Latinské Americe s výpovědí autora o urbanistických problémech z autentického prostředí La Paz. 
Z pohledu uplatnění získaných vědomostí a zkušeností studiem ve Střední Evropě (respektive  
na Fakultě architektury v Brně) je přínosem právě interpretace závěrů práce a podnětů k pozitivním 
změnám a zlepšení plánovacích procesů ve městě La Paz publikováním v odborných regionálních 
médiích (viz odkazy na publikační činnost autora). 
 
Připomínky: 
Předložená disertační práce svým obsahem a formou nepřekračuje rámec běžné závěrečné práce 
doktorského studia oboru urbanismu na Fakultě architektury. Specifičnost práce ale spočívá ve volbě 
primárního cíle práce - pozitivně ovlivnit vlastními urbanistickými zásahy plánování města La Paz. 
Proto je logické, že členění a struktura práce tomu musela být přizpůsobena na dvě části. První část 
především s informativním významem jako platforma pro pochopení následné argumentace druhé části. 
Metoda srovnání dvou měst (příklad Curitiby pro La Paz) je motivujícím impulzem pro pojmenování 
zásadních problémů a následnému návrhu pro urbánní strategii pro obnovu města La Paz a je v zásadě 
správná. Pro potvrzení správnosti závěrů je ale potřeba blíže vysvětlit geografickou rozdílnost obou 
měst (přinejmenším terénní morfologii), zejména to, že tato rozdílnost v zásadě vybrané principy 
neovlivní. Objektivitě závěrů a reálné  proveditelnosti podnětů prospěje také zhodnocení rozdílného 
politického prostředí obou měst a použitelných nástrojů v systému plánování města. 
K dobré orientaci v práci při sledování vzájemně porovnávaných obou měst nepřispívá rozdílné grafické 
presentování příloh i obsahem rozdílné (nesrovnatelné) přílohy. 
Předpokládané tiskové vydání posuzované práce by si zasloužilo drobné korekce výběru relevantních 
informací pro obě města, ale zejména výběr a zhotovení srovnatelných grafických příloh. 
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Závěrečné hodnocení disertační práce: 
Předložená disertační práce splňuje všechny formální i obsahové požadavky na závěrečnou práci 
studia doktorského stupně, i když je nestandardně psána v anglickém jazyce. 
Celkově velmi hodnotím úroveň práce, je přínosná nejen pro českou (středoevropskou) teorii v oboru 
urbanismu a plánování měst obecným rozšiřujícím pohledem na problematiku Latinské Ameriky, ale má 
svoji podnětnou didaktickou hodnotu pro uplatnění ve veřejné správě v lokálním prostředí města LaPaz, 
případně i pro žádoucí osvětu komunálních politiků na všech úrovních regionu metropole La Paz. 
Z výše uvedeného doporučuji disertační práci k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení navrhuji udělit  
Valdez Jarandilla Fernando Hugovi vědecko-akademickou hodnost PhD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, v říjnu a listopadu 2012                      Doc.Ing.arch. Karel Havliš, vedoucí Ústavu navrhování 5 
                                                                        Fakulta architektury VUT v Brně                                                                         


