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Na téma . Brněnská sídliště a jejich urbanistická struktura 

 

 

1.   Aktuálnost tématu 

Téma je aktuální. Obytné čtvrtě, realizované v rámci programu bytové výstavby v 6o. až  

8O. letech minulého století, pro které se vžil termín sídliště, jsou výraznou součástí 

městského osídlení. Mají jednotný ekonomický základ, svoji typickou panelovou 

technologii výstavby a rozvolněnou urbanistickou strukturu. Mají svoje přednosti i 

problémy. Ve své  době poskytly velké části populace  bydlení prostorově regulované, 

vybavené soudobým technickým standardem, z urbanistického hlediska však v prostředí 

jednotvárném, jednoúčelovém  bez typických společenských vazeb tradičního města. 

Teoretické práce, které se fenoménem sídlišť zabývají,  mají vysokou aktuální 

hodnotu.Jsou důležitým podkladem pro úvahy o jejich vývoji a budoucnosti. 

 

2.   Zvolená metoda zpracování 

Autor práce shromáždil rozsáhlý materiál o vývoji bytové výstavby v Brně od období 

mezi válkami a k rozsáhlé bytové výstavbě sídlištní realizované v druhé polovici 

minulého o století.Základní dokumentaci  jednotlivých staveb doplňuje rozborem  jejich 

urbanistických a funkčních vlastností.Faktografická věcnost tohoto materiálu je 

sympatická.Autor práce se vyhýbá neurčitým subjektivním soudům, které by práci 

zatěžovaly a zbytečně relativizovaly. 

Zvolenou metodu práce považuji za správnou. 

 

3.   Splnění stanovených cílů 

Autor si klade jasné a splnitelné cíle.Zůstává při tom v pozici architekta, který pojednává 

o tématu blízkému jeho profesi.Domnívám se, že toto vymezení zvyšuje hodnotu 

práce.Široká problematika  bytové výstavby a formování obytného městského prostředí 

má přirozeně i aspekty širší vztahující se k otázkám  sociologickým, historickým  a 

rozvojovým  urbanistickým, které zasahují i do disciplin dalších.Svoje cíle  jak  je autor 

práce formuloval, bezpochyby splňuje. 

 

4.   Původní výsledky  řešeného vědeckého problému 

Bytová výstavba je společenský fenomén s širokým okruhem otázek. Sídlištní výstavba  

měla svoje  významné hodnoty, ale byla  a je doposud , předmětem oprávněné 

kritiky.Hledání možností jejího dalšího vývoje je závažnou úlohou. Každý dílčí pokus 

k řešení této otázky je cenný.Předložená práce má solidní dokumentační hodnotu a pro 

další úvahy je dobrým podkladem Zajímavá je na příklad historie a podmínky 

zprůmyslnění stavitelství  nebo vliv urbanistických teorií ze začátku století hledajících 

nové formy utváření městského prostředí jiné, než v podmínkách historického 

kompaktního města. Tyto úvahy a v té souvislosti objektivní kritika a hodnocení sídlištní 

výstavby by měly být předmětem dalších prací. 

 

 

5.   Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 

Obsáhlý materiál, který předložená práce přináší , je velmi dobrým podkladem pro další 

úvahy.Je cenným příspěvkem  k novodobé historii města. Soustředěním na otázku bydlení 



problém zužuje na specifickou oblast, která má pro rozvoj města dominantní úlohu. Éra 

sídlištních staveb  ovlivnila  vývoj města zásadním způsobem,  se závažnými 

společenskými a urbanistickými důsledky.Věcná dokumentace tohoto období a těchto 

realizací je pro další  práce  výchozím materiálem. 

 

6.   Formální úroveň disertační práce 

Předložená práce má velmi dobrou formální úroveň. Grafické přílohy jsou zpracovány 

přehledně a věcně, texty  jsou  kultivované a vyjadřují objektivní fakta. 

 

7.   Jednoznačné stanovisko zda práce doporučuji k obhajobě 

Práce splňuje svůj cíl a doporučuji ji k obhajobě. 
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