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Oponentura diserta ční práce: 
Veřejné prostory historického m ěsta Brna – nám ěstí 
Petra Nováková 
 
1. Aktuálnost tématu 
Disertační práce Petry Novákové se zabývá výzkumem náměstí historického jádra města Brna a 
možností zlepšení jejich tzv. obytnosti. Jde o velmi aktuální téma, týkající se kvality veřejného prostoru 
v 21. století. 
 
2. Zvolená metoda zpracování 
Vybraná brněnská historická náměstí byla in situ pozorována, sebraná data a poznatky byly doplněny 
daty shromážděnými z odborné literatury, analyzovány a porovnány s referenčními náměstími 
rakouských měst, která mají podobné postavení v sídelní struktuře, klimatické podmínky a společné 
kulturní a historické souvislosti. Závěrem byly definovány prvky podílející se na tzv. obytnosti tak, aby 
byly využitelné i pro další česká historická náměstí. Zvolená metoda zpracování je pro daný výzkum 
vhodná. Doktorandka však dostatečně nedoargumentovala závěry, ke kterým došla. Nejasnosti a 
nedostatky jsou uvedeny v bodě 7. 
  
3. Splnění stanovených cílů 
Cílem práce bylo pokusit se odpovědět na otázku: „… kde tkví problém neschopnosti vytvořit  
fungující náměstí v centru města Brna, která by lákala obyvatele k delšímu pobytu a opakovanému 
užívání?“ (str. 14) Dílčím cílem bylo vytvořit klasifikaci urbanistických typů vybraných brněnských 
náměstí na základě jejich historického vývoje, architektonicko-estetických kvalit a funkčních hledisek, 
a srovnat tato náměstí s referenčními rakouskými náměstími za účelem nalezení podmínek a 
zákonitostí, podílejících se na tzv. obytnosti náměstí. Stanovený cíl byl splněn. 
 
4. Původní výsledky řešení vědeckého problému 
Práce porovnává historická náměstí města Brna s podobnými historickými náměstími rakouských 
měst Graz, Salzburg, Linec a Klagenfurt a formuluje 11 obecných a 88 specifických podmínek, 
podílejících se na tzv. obytnosti náměstí, které lze považovat za původní výsledky řešení vědeckého 
problému.  
 
5. Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 
Práce obsahuje kvalitní a přehledné odkazy na teoretické zdroje a podrobné rešerše historického 
vývoje zkoumaných náměstí včetně popisu jejich současného stavu a vývoje za posledních 20 let. 
Obsahuje také 99 formulovaných konkrétních doporučení pro zlepšení tzv. obytnosti náměstí, jejichž 
platnost mohou další výzkumy nebo projekty ověřit.  
 
6. Formální úprava disertační práce 
Disertační práce je srozumitelně rozčleněna na obsáhlejší část textovou a kratší část grafickou, která 
obsahuje půdorysná schémata a fotografie vybraných náměstí. Obrazové části lze vytknout, že 
nepoužívá metody analýzy veřejného prostoru vlastní architektonicko-urbanistické profesi. Též je třeba 
zmínit, že fotodokumentace současného stavu náměstí je na nízké úrovni. 
 
7. Jednoznačné stanovisko – doporučení 
Doporučuji práci k obhajobě a žádám o doplnění následujících nejasností či nedostatků: 



 
1/ V bodě 5.2. Definice základních pojmů: chybí definice obytnosti.  
2/ V bodě 5.3.1. Teoretická východiska bod e/ Christopher Alexander: chybí odkaz na konkrétní 
citovanou publikaci mezi zdroji literatury. 
3/ V bodě 5.3.2. bod e/ Project for Public Spaces se doktorandka odkazuje na Nadaci Partnerství, 
avšak nezmiňuje její publikaci Kvalitní veřejné prostory: Metodika tvorby a obnovy veřejných 
prostranství, přestože se jedná o jeden z mála současných českých zdrojů, týkajících se tématu 
disertační práce.  
4/ V bodě 6.3.1. Vlastní výsledky práce: vývoj urbánní struktury města Brna končí rokem 1945, chybí 
období 1945 - 2012. 
5/ V bodě 6.3.2. jsou popsána a analyzována brněnská historická náměstí: ve všech šesti případech 
je opominuto období 2. poloviny 20. století do roku 1990.  
6/ V bodě 6.3.2. Klasifikace historických náměstí města Brna: není zřejmé, jakým způsobem 
doktorandka došla ke zvolenému třídění náměstí.  
7/ V bodě 6.3.3. Kritéria hodnocení: není zřejmé, jakým způsobem došla doktorandka ke dvěma 
zvoleným kritériím „identifikátor“ a „magnet“. Jak by tato kritéria (pojmy) definovala?  
8/ V bodě 6.5. Vyhodnocení: doktorandka formuluje závěry výzkumu, že historický veřejný prostor 
může fungovat pouze tehdy, pokud naplňuje funkční požadavky a potřeby dané doby, a že zachování 
autentického rázu náměstí přispívá k jeho atraktivitě a zajišťuje jeho stálou návštěvnost. Není zřejmé, 
jak souvisí toto tvrzení se zvolenými kritérii identifikátoru a magnetu, podle kterých srovnávala 
brněnská a rakouská náměstí. 
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