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a) Aktuálnost tématu disertační práce  

Jak autorka sama hned na počátku práce uvádí, přestože veletržní a výstavní areály tvoří 

nedílnou součást řady evropských měst jako unikátní a často velmi významný typ městského 

prostoru, dosud chybí relevantní výstupy systematického urbanistického výzkumu a z nich 

pramenící teoretický rámec, umožňující definovat jejich potenciál a predikovat vizi budoucnosti 

v rámci rozvoje městských struktur. Je proto možné říci, že aktuálnost řešeného tématu 

dosahuje nejvyššího možného stupně. 

 

b) Splnění stanovených cílů disertační práce  

Cíl práce byl autorkou definován jako vyvození konkrétních závěrů platných pro aktuální situaci 

výstavních a veletržních areálů, především v České republice, stanovení hlavních hodnot 

výstavišť pro města a jejich obyvatele, objasnění potenciálu výstavišť pro rozvoj městského 

území a definování možných scénářů budoucího vývoje. To vše na základě rozsáhlé analýzy 

předmětných areálů a jejich transformačních procesů, navíc při uplatnění vlastní metodiky – 

teorie FFF – forma – funkce - finance. 

Po prostudování celé práce, především pak kapitol č. 8. Aktuální situace a budoucí trendy,      

č. 9. Shrnutí poznatků a č. 10. Závěr a diskuse, konstatuji, že stanovený cíl autorka bezezbytku 

naplnila. 

 

c) Postup řešení problému, výsledky disertační práce, její přínos  

Práce je přehledně rozčleněna do jednotlivých kapitol, které logicky navazují a dávají celému 

elaborátu srozumitelnou strukturu. Úvodní kapitoly podávají informace o současném stavu 

poznání problematiky, nabízejí data potřebná pro pochopení zvolených modelů řešení, které 

jsou prezentovány v hlavní části disertace, zakončené závěry autorky, shrnujícími přínos 

předkládaného. 



Z pohledu metodického přístupu k řešení problému je tedy práce plně v souladu s nároky na 

vědecký elaborát. Do celé práce se navíc zcela zřetelně promítají autorčiny bohaté profesní 

zkušenosti s řešenou problematikou, což nepochybně zvyšuje kvalitu i hodnotu předkládaného 

vědeckého elaborátu. 

K otázce výsledků disertační práce a především k otázce jejího přínosu se vyjadřuji 

v následující kapitole. 

 

d) Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru  

Specifikum řešeného tématu přímo předurčuje využití práce podobného charakteru jak v praxi, 

tak i při rozvoji příslušného vědního oboru. 

Nesporné je, že předkládaná disertační práce může v praxi posloužit širokému spektru 

uživatelů – konzumentů, počínaje vlastníky, správci, provozovateli výstavních a veletržních 

areálů na straně jedné a managementem města či uživatelem, návštěvníkem na straně druhé. 

Autorka nabízí svoji původní metodiku, pomocí které lze vyhodnocovat potenciál areálů, 

rozpoznat zákonitosti jejich existence a predikovat další rozvoj této jedinečné urbanistické 

struktury – přinejmenším jako jeden z možných modelů postupu. 

Výstavní a veletržní areály jsou zvláštním typem městského prostoru, který má své specifické 

charakteristiky, svoji historii, současnost ale často především výrazný potenciál rozvoje pro 

celou městskou strukturu. Je proto důležité být na tuto skutečnost připraveni a zamýšlet se 

nad tím, co musí následovat. Je nezbytné propracovat na obecné či vědecké úrovni nástroje, 

postupy a mechanismy obnovy a rozvoje sídelních struktur a jejich jedinečných území. A právě 

v tomto spatřuji význam předkládané práce pro rozvoj příslušného vědního oboru. 

 

e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

Rovněž po formální a adjustační stránce je možné konstatovat, že práce vykazuje velmi 

vysokou, takřka profesionální úroveň. Texty jsou bohatě doplněny grafickými přílohami 

s vysokou výpovědní schopností, zajišťujícími snadnou srozumitelnost předkládaných dat a 

zvyšujícími čtivost textu, což je pro vědeckou práci, která má v tomto případě sloužit veřejnosti 

a managementu města, rozhodně přínosné. 

 

f) Splnění zákonných podmínek 

S ohledem na neobvyklost tématu je zcela nepochybné, že práce obsahuje původní autorské 

myšlenky a texty. Logická struktura práce a její obsahová podstata navíc přesvědčivě 

prokazují schopnost samostatné vědecké a tvůrčí činnosti autorky. 

 

g) Stanovisko oponenta 

Po prostudování předložené disertační práce, posouzení metodického postupu autorky a 

závěrů, ke kterým dospěla, jednoznačně doporučuji disertační práci k obhajobě. 

 

 

V Brně, dne 31. ledna 2022 
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                doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. 


