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1.   Aktuálnost tématu 

Dizertační práce zpracovává téma regenerace stávajících veřejných prostorů 

panelových sídlišť. Na sídlištích žije v naší republice, a stále bude žít, velký počet 

obyvatel. Tato forma bydlení je zde i přes některá její negativa oblíbená. Mezi 

negativa patří mimo jiné i mnohde neudržované a málo funkční veřejné prostory. Je 

proto důležité věnovat pozornost kvalitě míst, kde lidé tráví spoustu času.  

Téma dizertační práce je aktuální. 

 

2.   Zvolená metoda zpracování 

Metoda zpracování tématu vychází z jasně stanovených a definovaných cílů 

dizertační práce. 

Autorka postupuje od obecné charakteristiky a analýzy veřejných prostorů 

panelových sídlišť, i sídlišť jako celků, k návrhu strukturálního členění funkčních 



ploch v rámci regenerace veřejných prostorů na sídlištích. Zabývá se důvody pro 

regeneraci těchto prostorů a názory obyvatel sídlišť na možnosti jejich zlepšení. 

Autorka uvádí příklady vlastních průzkumů a projektů regenerace veřejných prostorů 

panelových sídlišť i jejich realizací a stanovuje principy, zásady a metodiku 

regenerace veřejných prostorů.  

Metoda zpracování je zvolena vhodně. 

 

3.   Splnění stanovených cílů 

Hlavním cílem předložené práce je vytvoření nového strukturálního členění 

jednotlivých ploch, které mají převážné zastoupení na veřejných prostranstvích 

panelových sídlišť. Další cíle jsou popsány v předchozí kapitole. 

Práce odráží vlastní dlouhodobé zkušenosti autorky s celým procesem regenerace 

veřejných prostorů panelových sídlišť počínaje analýzou, přes návrh koncepce řešení 

a vyhodnocení ekonomických možností investora po zpracování projektu regenerace. 

Stanovené cíle dizertační práce naplňuje. 

 

4.   Původní výsledky řešení vědeckého problému  

Práce je založena na praktických zkušenostech autorky. Uvádí konkrétní příklady 

řešení, a také podrobná analýza názorů obyvatel vychází z konkrétních 

dotazníkových šetření prováděných v rámci již realizovaných projektů regenerace 

sídlišť. Na základě těchto zkušeností autorka navrhuje strukturální členění funkčních 

ploch a stanovuje principy a zásady veřejných prostorů sídlišť. Navržené členění 

funkčních ploch obsahuje i možnosti jejich řešení. Bylo by však dobré zabývat se 

podrobněji i otázkou řešení a priorit v případech, kdy jsou plošné poměry na sídlištích 

nepříznivé a optimální řešení neumožňují. Dále by bylo dobré zabývat se podrobněji i 

některými detaily, např. umístěním nádob na komunální odpad. I když je toto v již 

regenerovaných prostorech většinou dobře vyřešeno, s potřebou třídění odpadu 

vzniká potřeba většího množství kontejnerů a aktuální problém s jejich umístěním. 

Analýza názorů obyvatel je velmi dobrá a důležitá, nejsou však uvedeny ohlasy 

veřejnosti na již provedené úpravy.  

Práce zohledňuje současnou realitu a ekonomické možnosti řešení veřejných 

prostorů panelových sídlišť. I když je věnována pouze problematice veřejných 

prostorů na sídlištích malých a středně velkých měst, většinu vyvozených závěrů, 

zásad a principů je možno považovat za obecnou. Není ale příliš zdůrazněna obecná 

nutnost následné údržby, která je pro výsledné působení regenerovaných prostorů 

velmi důležitá, prakticky rozhodující. 

Přivítala bych analýzu již realizovaných regenerací veřejných prostorů na sídlištích a 

závěry z ní. Tyto úpravy probíhají ve větším rozsahu cca od roku 2000 a můžeme se 

s nimi setkat téměř v každém městě. 

 



5.   Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 

Dizertační práce má praktický význam pro všechny, kteří mají o regeneraci veřejných 

prostorů panelových sídlišť zájem, nebo jsou touto problematikou dotčeni.  

Práce dokumentuje samostatnou a tvůrčí práci autorky a přináší závěry, které je 

možno dále rozvíjet. 

 

6.   Formální úprava dizertační práce a jazyková úroveň  

Formální úprava dizertační práce a její jazyková úroveň jsou dobré. Text je doplněn 

ilustračními fotografiemi, obrázky a grafy, což zvyšuje vypovídací schopnost. 

 

7.   Splnění zákonných podmínek a doporučení k obhajobě 

Autorka splnila podmínky zadání práce, prokázala schopnost samostatné odborné a 

tvůrčí činnosti. Aktuální téma je dobře zpracované, s vyvozením závěrů z analýzy 

dané problematiky a vlastních praktických zkušeností. 

Dizertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 29. 11. 2012                     Ing. arch. Hana Halasová 

 


