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Předložená disertační práce obsahuje 110 stran textů s vloženými zobrazeními a schematickými grafy, 
srovnávací grafickou tabulkou částí, včetně záznamu dvou rozhovorů. Seznam použité a citované 
literatury, vložené texty prokazující vlastní pedagogickou činnost, konference, přednášky a doprovodné 
aktivity přímo související s tématem práce. Pozoruhodný je rozsah citované literatury a relevantních, 
převážně cizojazyčných zdrojů (8 samostatných stran). Obsah vlastní práce je členěn na logicky 
navazujících 5 kapitol a další 2 kapitoly obsahující zmíněné přílohy. Svým rozsahem je disertační práce 
standardní, grafická úprava i formální uspořádání práce jsou srozumitelné. Vzhledem k tomu ale, že se 
jedná především o teoretické texty, zasloužila by si práce větší pozornost typografické úpravě. 
 
Volba tématu a jeho aktuálnost: 
Již z názvu disertační práce se dá předpokládat, že téma zpracované na fakultě architektury je 
nezvyklé, přesto (anebo právě proto) je nanejvýš aktuální. Je to problematika dosud méně 
frekventovaného mezioborového tématu, kterému se málokdo komplexně věnuje. Současné prostředí 
českých akademických institucí a univerzit podobný diskurz k tématu nevede, ani neiniciuje. Zejména 
české (i slovenské) vysoké školy s akreditovanou výukou architektury a urbanismu jsou převážně 
orientovány na Urban Design, plánování a projektování fyzického prostředí normativního pojetí. Téma 
disertační práce i jeho konkrétní forma zpracování tak může přispět ke snížení dlouhodobého deficitu 
společenských věd ve výuce (zejména disciplín souvisejících s urbanismem) na českých školách 
architektury.   
 
Cíle a metody práce, jejich splnění.  
Cíle práce jsou zformulovány velmi obsažně v části kapitoly 1. 3. Disertační práce teoretické povahy si 
zaslouží rozvětvené širší záměry a cíle, přesto by zestručnění a zdůraznění nejdůležitějších cílů (jako 
rekapitulace této pasáže) prospělo. Podobně by si i zvolené vyjmenované metody výzkumu (nejedná se  
o empirický výzkum) jistou redukci a zjednodušení zasloužily. V reálném presentovaném provedení 
práce se důsledné dodržení vyjmenovaných metod neprojevuje. To ale nesnižuje vlastní vědecký 
přístup autora k tématu a hodnotu disertační práce a jejich výstupů. 
 
Výsledná poznání vědecké práce: 
Použité metody mnohých analýz a syntéz presentovaných teoretických souborů podložených 
množstvím citací (především zahraničních autorů) prokazuje snahu o komplexnost v široce chápané 
problematice pojmenovaného tématu disertační práce. Kapitola 2. Ekonomie městského prostoru a 
kapitola 3. Městské regenerace a role architekta – Příklad High Line jsou sice vloženy před kapitolu      
4. Architektonické ideologie, kterou autor presentuje jako klíčovou pro vlastní kategorizaci zásadních 
teoretických východisek této práce a také výchozí platformu závěrečných pasáží  vlastního hodnocení. 
Zvolené schéma pro vědeckou práci (zřejmě vhodnější pro jiný druh výzkumu) ale předpokládanou 
gradaci (která se u podobných prací očekává), v závěrečných hodnoceních dosaženého poznání 
neobsahuje. Hodnota vědeckého poznání je tak rozprostřena různou mírou v celém obsahu předložené 
disertační práce.                                               
 
 



 
Přínos disertační práce: 
Největším přínosem předkládané disertační práce je presentované množství souvisejících teoretických 
platforem a snaha o ucelenou genealogii vývoje urbanistických disciplín již od 19. století. Pro české 
prostředí akademických pracovišť a zejména universitní studia zabývající se problematikou měst a 
urbanistickými teoriemi je práce zvláště přínosná. Chybějící kontinuita vědeckého diskursu přerušovaná 
revolučními společenskými zvraty v prostoru Střední Evropy (potažmo v Československu, později 
v České republice) podobné práce potřebuje. Urychlení rozvoje světa a globalizační vlivy překrývající 
možnost vlastní reflexe v českém prostředí potřebuje dotaci presentovaných teoretických přístupů 
zvenčí, z vyspělejšího prostředí. Pro aplikovanou vědu a teoretická východiska ovlivňující přímo i 
nepřímo plánování a rozvoj měst u nás jsou presentované teorie důležité pro kritické a nedogmatické 
chápání takových dokumentů jako jsou Torremolinská charta, Evropská charta měst, Aalborská charta, 
Nová Athénská charta a mnoho jiných manifestů. Správně chápanými kritickými přístupy z poučení 
takové koncentrace teoretických přístupů, které jsou soustředěny v předložené disertační práci, lze čelit 
i normalizačním tendencím ve sjednocené Evropě, stejně tak i tlaku globalizace světa.  

Připomínky: 
V množství teoretických informací, v jejich přenosu do podoby, která je presentována disertační prací se 
ztrácí osobní kritický vklad autora. Jednotlivé kapitoly by si zasloužily v různé míře intervenci více 
kritických vstupů autora. Závěry disertační práce zvlášť by potřebovaly srozumitelnější interpretaci. Mezi 
jednotlivými kapitolami chybí potřebný propojovací vnitřní komentář, jakési „oslí můstky“ propojující 
celek. Korektura jazykových výrazů vyplývající mnohdy z nekorektních překladů by prospěla, stejně jako 
méně cizích slov a termínů, které mají zaužívané české ekvivalenty.  
Přiložené záznamy dvou rozhovorů jako samostatná příloha také ztrácí zřetelnou sounáležitost 
s předloženou disertační prací. Doplňující komentář autora k oběma rozhovorům by je logičtěji zapojil.   
 
Závěrečné hodnocení disertační práce: 
Předložená práce splňuje formální i obsahové podmínky požadované na disertační práci, je svým 
obsahem teoretických pasáží nadstandardní. Zmiňované připomínky nesnižují zásadně její přínos a 
hodnotu. Kritizované nedostatky by měly být napraveny doplňujícími argumenty při obhajobě disertační 
práce. Práci hodnotím kladně a jako prospěšnou pro přínos nejen v disciplínách oboru urbanismu ale i 
v příbuzných oborech. Práci doporučuji k obhajobě.  
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