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Název disertační práce: 
 

TRANSFORMACE EVROPSKÝCH VÝSTAVNÍCH A VELETRŽNÍCH AREÁLŮ 

 

Hodnocení disertační práce: 
 

a)  Aktuálnost tématu disertační práce 

 

Téma, které Lenka Štěpánková zpracovala ve své disertační práci, je vzhledem k současnému vývoji potřeb 

moderních výstavních a veletržních areálů velmi aktuální. Aktuálnost práce spočívá také v tom, že území

veletržních areálů v rámci měst představují značnou plochu a města se zabývají záměry jejich širšího využití.

Zejména v Brně je transformace veletržního areálu aktuální díky snaze města o zapojení areálu vzhledem k jeho 

poloze uprostřed města do organismu města a většího využití nejen pro pořádání výstav, ale i pro obyvatele

města. 

Přitom pro dané téma neexistuje potřebný teoretický základ ani není vytvořen podklad, z něhož by měl vlastník 

areálu a architekt při koncepci jeho transformace vycházet. 

  

b)  Splnění stanovených cílů disertační práce 

 

V zadání disertační práce byly stanoveny tři úkoly:  

- „shromáždit prostorová data informace o veletržních a výstavních areálech v Evropě,  

- definovat jejich charakteristiky, typy areálů a jejich specifika, 

- pojmenovat současné trendy“. 

Tyto úkoly zadání disertační práce považuju za splněné.  



Autorka si v práci stanovila jako hlavní cíl na základě analýzy vývoje areálů v rámci Evropy a jejich transformace

stanovit hodnotu výstavišť pro města a jejich obyvatele v současné době. 

Tento cíl disertační práce rovněž považuji za splněný. 

 

c)  Postup řešení problému a výsledky a přínos disertační práce 

 

Autorka zvolila metodu shromáždění velkého množství informací na příkladech areálů z celé Evropy. Získané 

informace podrobně analyzuje a shrnuje jako dosavadní poznání problematiky výstavních a veletržních areálů, 

jejich vzniku a vývoje, charakteristických rysů a specifik a vazeb areálů. Tím vytváří široký teoretický základ pro

úvahy o budoucí podobě a vývoji těchto areálů. 

Za původní a pozitivní výsledky řešení předmětné problematiky považuji autorčinu interpretaci získaných zdrojů

a zkušeností z vlastní praxe v rámci tématu a vyvození trendů budoucích transformací výstavních a veletržních

areálů. 

Práce se zabývá tématem, které je v našem prostředí velmi potřebné. Autorka ve své práci problematiku

podrobně rozebírá a provádí její analýzu na konkrétních příkladech evropských veletržních areálů, přičemž 

zařazení těchto příkladů do uspořádané práce považuji za přínos této disertační práce. 

Je zřejmé, že autorka vychází z dlouhodobých vlastních profesních zkušeností, k nimž musela získat rozsáhlé

znalosti dané problematiky. Na jejich základě potom mohla kvalitně vypracovat předmětnou vědeckou práci.

Přitom se vyvarovala nepřehledných výčtů informací, k nimž by široká znalost problematiky mohla vést. 

 

d)  Význam disertační práce pro praxi a další rozvoj oboru  

 

Disertační práce Lenky Štěpánkové je bezesporu hodnotná a použitelná pro architektonické vzdělávání. Její 

uspořádání, rozsáhlá obrazová část a závěry jsou prakticky vytvořeny jako učebnice na téma výstavních a

veletržních areálů. Práce se tak může stát kvalitním podkladem pro výuku studentů architektury. 

Z vědeckého hlediska dává práce základ pro další navázání výzkumu v oblasti budoucího využití výstavních a

veletržních areálů, a tedy má význam pro další rozvoj oboru jako podklad pro další vědecké práce na příbuzná

témata či rozvinutí některé části práce. 

 

Kromě významu pro akademickou oblast má práce i hodnotu praktickou. Téma disertační práce odpovídá 

profesnímu zaměření autorky v rámci její architektonické praxe jako hlavní architektky brněnského výstaviště.

Autorka tak může znalosti nabyté v rámci výzkumné činnosti a výsledky disertační práce aplikovat při vlastní 

architektonické praxi. 

V tomto ohledu je disertační práce využitelná pro další architekty zabývajícími se aktuálním tématem 

transformací výstavních a veletržních areálů v naší republice. Výsledky práce tak jsou dobrým podkladem i pro 

architektonicko-urbanistickou tvorbu v praxi. 

 

e)  Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

 

Formální úprava disertační práce splňuje obvyklé a předepsané zvyklosti a pravidla vědecké práce. Rovněž 

jazyková úroveň práce je v pořádku.  

 

 



f) Splnění podmínek uvedených v § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách 

 

Disertační prací autorka prokazuje schopnost a připravenost k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké 

činnosti. Disertační práce obsahuje původní výsledky a výsledky přijaté k uveřejnění, čímž splňuje podmínky 

§ 47 odst. 4 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.  

 

g) Závěr 

 

Mezi posudky, které jsem napsal na práce studentů všech stupňů studijních programů i v rámci habilitačních 

řízení na fakultách architektury v naší republice, jsem tenhle psal s velkým uspokojením. 

Tématem brněnského výstaviště se dlouhodobě zabývám: jak na akademické půdě brněnské fakulty 

architektury v rámci vedení ateliérových a diplomových prací, tak v rámci vlastní architektonické praxe, která 

na toto téma dosud vyvrcholila vítězným návrhem (spolu s Ing. arch. Pavlem Radou) v architektonické 

soutěži na Rozvoj brněnského výstaviště, který se rovněž stal Urbanistickým projektem roku 2019. 

Tím chci zdůraznit svou povolanost k posuzování předmětné disertační práce hlavní architektky brněnského 

výstaviště. 

 

Lenka Štěpánková prokázala profesionální znalost problematiky daného tématu a specifik výstavních a 

veletržních areálů jako výjimečného druhu architektonicko-urbanistických celků i jejich vazeb v rámci 

urbanismu měst a zároveň schopnost výzkumné práce a sestavení vědecké práce. Tím prokázala tvůrčí 

schopnosti v dané oblasti výzkumu.  

 

Disertační práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru, a proto 

disertační práci doporučuji k obhajobě a po její úspěšné obhajobě navrhuji udělení akademického titulu 

„doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“). 

 
 

Otázky a náměty k obhajobě: 

  

Budoucí transformace českých výstavních a veletržních areálů, zejména se zaměřením na Brno a Prahu. 

 

 

 

V Brně dne 18.4.2022   

      

 

 

 

 

 

 

doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. 

oponent disertační práce  
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