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BRNĚNSKÁ SÍDLIŠTĚ A JEJICH URBANISTICKÁ STRUKTURA 

 

1.  Teoretická příprava, praktické zkušenosti 

Doktorand prokazoval během celého studia vytrvalý zájem o tématiku nejen brněnských sídlišť i nad rámec 

předepsaných povinností a stejně tak ve své projekční praxi se věnoval obytným celkům v kontextu 

urbanistické struktury města (viz CV). 

  

2.  Zvolená metoda zpracování  

Metoda multikriteriální analýzy vztahu města a sídliště dala základ pro velice podrobný pasportizační list 

každého celku a následný rozklad struktury dle Kevina Lynche pak pro vytvoření jeho kritického obrazu. 

 

3.  Splnění stanovených cílů  

Vytyčený cíl poznání a zhodnocení brněnských obytných souborů v nejširším kontextu a souvislostech  

byl jednoznačně naplněn, stejně jako vytvořený obsažný pasport. 

 

4.  Publikování dílčích výsledků DP 

Doktorand v průběhu studia a vlastního zpracovávání tématiky využíval své poznatky a výsledky jednak 

v příspěvcích na doktorandských konferencích, přednáškách v rámci předmětu „Modulový seminář“ 

v Magisterském studijním programu FA, na tematicky zaměřených workshopech či v diskusích v rámci 

předmětu „Ateliérová tvorba“, na stránkách vlastního blogu. 

 

Celkové hodnocení disertační práce: 

Předložená práce vykazuje vysokou odbornou zralost, schopnost samostatného úsudku a volby postupu 

použití metody zkoumání. 

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 



Otázky k obhajobě a připomínky: 

 

Slovní hodnocení práce: 

Předložená práce splňuje všechny nároky na závěrečnou práci doktorského stupně studia architektury. 

Zpracovaný pasport brněnských obytných souborů dokumentuje široký kontext vzniku, vývoje i 

současnosti a na základě Lynchova rozkladu pak potenciál dalšího vývoje. Při vhodném následném 

zpracování (kniha, katalog, digitální databáze) může sloužit jednak ve výuce, jednak nejširší (nejen 

odborné) veřejnosti. 

 

 

Otázky a náměty k obhajobě: 

- možnost vysledování závislosti hustoty obyvatel na hektar na době vzniku souboru (na základě 

zjištěných dat) 

- porovnání nejstaršího a nejmladšího souboru v projektu a standardech obytného prostředí 

 

 

 

V Brně dne 25.10.2013 

        podpis 
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