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MODEL STŘÍDÁ MODEL - TRANSFORMACE BAŤOVA PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA BATANAGÁR V INDII 

 

1.Teoretická příprava, praktické zkušenosti: viz rozsáhlý strukturovaný osobní životopis studentky 
 
2. Zvolená metoda zpracování: Porovnání dvou teoretických modelů města, „Město výroby“ a „Město Spotřeby“, 
založena na hypotéze komplexní proměny od vzorového „Company Town“ s industriální fází založení ve 30.letech, 
k současnému aktuálnímu transformovanému stavu, již bez dominance firmy. Porovnání se opírá o vlastní závěry 
teoretických studií, z výzkumu a osobních zkušeností z několikanásobného pobytu ve zkoumaném prostředí v Indii.   
  
3. Splnění stanovených cílů: Disertační práce plně splnila předsevzaté cíle 
  
4. Publikování dílčích výsledků DP. viz rozsáhlý strukturovaný osobní životopis studentky 
 
Celkové hodnocení disertační práce: 
Disertační práce je svým zaměřením i zpracováním výjimečná, především výběrem tématu a také kritickým přístupem 
k fenoménu firmy Baťa (především v českém prostředí nezvyklé). Znalosti získané účastí na mezinárodním výzkumu 
v Nadaci Bauhaus Dessau (Urban Footprint: Bata Cities) objektivizují vlastní teoretické závěry autorky, včetně 
informací získané k porovnávaným evropským Baťovým městům. Pro evropské modely vybraných měst nezbylo 
v práci více místa, což ale neubírá na hodnotě vlastní disertační práce. Práci hodnotím jako vynikající.  
 
Otázky k obhajobě a připomínky: 
Vysvětlete motivaci k výběru modelového města pro potvrzení vlastní hypotézy, proč právě Batanagár v Indii. 
Proč nebylo více pozornosti věnováno vybraným evropským modelům měst (od Industrie ke Konzumu), 
evropské zkušenosti s globálními změnami mají jiné celospolečenské souvislosti než Indie.  
 
Slovní hodnocení práce: 
Disertační práce je svým zaměřením i zpracováním nadstandardní, je kompatibilní s ostatními aktivitami studentky, 
včetně pedagogické praxe při výuce urbanistické teorie na Fakultě architektury VUT v Brně. 
Celkově hodnotím disertační práci jako vynikající, doporučuji ji k obhajobě, po úspěšné obhajobě souhlasím 
s přidělením titulu PhD Ing. arch. MArch Markétě Březovské  
 
 
 
V Brně, dne 22.května 2014                            
                                                                                                                    Doc.ing.arch. Karel Havliš, školitel   


