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Disertační práce přináší výrazně a převážně teoreticko - filosofickou proporci do trvale a módně 

se opakujících utilitárních  prací o veřejných prostorech a urbanistických strukturách. Tato 

témata, podobně frekventovaná jako např. regenerace panelových sídlišť, pěší zóny, malá 

architektura, mobiliář a zeleň v nich, jsou však skutečně aktuální a proto je jejich    zpracování 

ve světle relativně současných teorií nesporně přínosné. Je záslužné, že škola spoluurčující 

takové téma,  podporuje nejen teorii aplikovanou, ale do jisté míry filosofickou - čistou. 

Na druhé straně je zcela příznačné, že v celé práci není zmínka o prostoru soukromém. Nejen 

že se podobně nevyskytuje v příslušných našich pracích, ale ani příslušní guruové veřejných 

prostorů je nepovažují za hodné pozoru. Je to přece byt nebo dům a tam převážně ložnice, které 

si každý řeší podle své představy o soukromí, byť právě vnitroblok, zahrada, atrium, besídka, 

chata a  chalupa jsou podmínkou oceněného užívání prostoru veřejného.  Jeho přemíra na 

sídlištích funkcionalistické struktury degraduje tyto prostory na cestu od MHD nebo parkingu do 

bytu. Všechno všech a nic nikoho. Je pravda, že v rozlehlejších parcích, ( které jsou v práci silně 

zmiňovány ) ale i v kostelích, hostincích a kavárnách lze dosáhnout pocitu polosoukromí. 

Filosofická práce na tato témata by byla přijímána jako marginální. 

 

1.Aktuálnost tématu je však právě pro výraznou převahu teorie a filosofie v jistém rozporu se 

zadáním práce odbornou komisí, která „se shodla že práce se bude tematicky opírat o mj. body -  

„doloží konkrétní příklady spojující myšlenkové proudy s realizacemi a utvářením veřejného 

prostoru“ a – „ nastíní autor i přesahy jednotlivých  způsobů uvažování i do současných 

urbánních regenerací“.  Z těchto hledisek jsou srovnávány zejména Foucaltovy myšlenky 

s příklady nevýraznými, nebo téměř detailními. Oponent postrádá promítnutí nebo přímo 

konfrontaci teoreticko - filosofických idejí početné řady uvedené literatury světových odborníků 

se zásadními urbanistickými koncepcemi a teoriemi. Ve velmi bohatém seznamu literatury a 

zdrojů chybí drobná, ale komplexní publikace prof. Koutného :“ Moderní urbanistické koncepce“. 

Jak se posuzuje Aténská charta nebo pásové město z hledisek uvedených teoretiků ? 

Protiproletářské politikum Haussmanových bulvárů spolu s dopravní obsluhou, je notoricky 

známé, ale je-li zmiňována Bio – power proč nejsou zmíněny vlivy geografie, geomorfologie a 

klimatu např. na zákonitý vznik slumů. Idyly otevření londýnských loveckých královských obor 

veřejnosti nebo ekonomické vlivy High line se pak jeví jako téměř kosmetické. Jsou li do velké 

míry pominuty téměř neovlivnitelné faktory přírodní, pak zcela chybí duchovní proporce 

městského veřejného prostoru. Kostely, synagogy a mešity jsou integrální součástí pěších zón,  



stejně jako pomníky a památníky. (Nutno přidat hospody a herny, bary , trhy a  markety). Ta 

duchovnost ovšem nespočívá jen v jednotlivých, byť kultovních solitérech.  Ian Gehl ve svém 

Geniu loci píše o mystickém Chartúmu, podobně o Praze. Takových měst by bylo možno zmínit 

větší množství – anticko - islámský Damašek, a Jeruzalém – stojí za analýzu i podle přístupu 

Foucaltova.  Proč jsou v názvu práce uvedeny ideologie architektonické, když se jedná 

s naprostou převahou o urbanistické?  Kde jsou specifikovány „ různé soutěžící urbanistické  

přístupy k tvorbě fysického prostředí“ – uvedené v závěru? Proč není zmíněn fenomén jen spoře 

řízeného, o to bouřlivějšího  rozvoje asijských měst – s výrazným působením rozdílných 

ideologií. Je-li principielně zmiňována moc ve svých třech modifikacích – jak klasifikovat  

zjevnou bezmoc rozvoje Lagosu ? V padesátých letech 20.stol. dvoumilionového, dnes 

dvanáctimilionového, ale s naprostou převahou koberců chatrčí bez vybavení. Existují teoretické 

publikace jiných než západních autorů jestliže je rozvoj měst zcela globální? Ale člověk je stále 

„tentýž chodící živočich“. Nejsme zahleděni do světa naší civilizace s řadou znaků stagnace až 

úpadku? 

Podle kriteria aktuálnosti se tedy jeví převážná hodnota přínosu v aktuální urbanistické teorii a 

filosofii.  Autorova ambice o poskytnutí těchto informací širší, urbanisticko - architektonické, příp. 

další odborné veřejnosti  by znamenala potřebu její vyšší vyspělosti. Ta je přirozeně omezena. 

 

2. Práce splňuje své cíle, které si autor vytyčil v jistém stupni souladu se zadáním. Politikum 

moci a ideologie je zkoumáno z řady hledisek  aniž se autor zjevně k některému přiklání.  To 

však zaručuje vysoký stupeň objektivity s uváděným „cílem přispět do debaty o současných 

pohledech na tvorbu prostředí“. Pro průměrnou odbornou veřejnost, k níž se autor obrací v části 

o přínosech práce, jsou formulace příliš abstraktní. 

        

3. Metodicky je disertace členěna s logikou, kterou vyjadřuje šest hlavních přístupů k analýze 

řešení celé problematiky:  kategorizace, komparace, genealogie, dekonstrukce, teorie a 

postdisciplinarita. Tyto přístupy jsou pak doloženy názory publikovanými významnými 

soudobými filosofy – vždy jednoho k příslušnému přístupu. Chybí srovnání nebo polemika na 

základě jiných kvalifikovaných autorit. New yorkské Highline  je věnována soustředěná 

pozornost a popis detailů, zatím co podstatnější historické i soudobé městské struktury i zásahy 

do nich, jsou pominuty. Antický a barokní Řím, Canberra, Brasilia, polomrtvý Chandigarh.  Oba 

rozhovory s americkými odbornými osobnostmi – účastníky pražského festivalu , jsou vysoce 

kvalifikované, ale ilustrují převážně jen atraktivní téma newyorkských parků a dopravy.  Daleko 

významnější by byly názory těchto nearchitektů, ale zároveň  v oboru plně kvalifikovaných 

publicistů i manažerů,  na sociálně patologické jevy této aglomerace a jejich ekonomické 

důsledky.   

 

4. Přínos disertace spočívá především v prostoru vědního oboru tj. vkladu teoreticko - 

filosofickém.  Autor přináší do našeho prostředí ideje světových – spíše západních  proporcí. 



Názory příslušných osobností klade do velké míry vedle sebe, aniž by s nimi osobně 

polemizoval. To činí převážně kritikou v dílech jiných autorů. Uplatnění těchto idejí v odborné 

praxi se tak jeví omezeno na výuku na příslušných universitách. Oponent se obává, že ambice 

aplikace  uvedených teorií v územně plánovací a urbanistické praxi je omezeno jen na 

nejkvalifikovanější odborníky. 

 

5. Formální úprava disertace je na standardní úrovni, grafika je omezená a málo výrazná a 

v práci, zvláště autoreferátu je řada překlepů i gramatických chyb. 

 

6. Práce splňuje podmínky par. 47 odst.4 zákona. 

 

7. I při uvedených připomínkách, které se vyjasní při obhajobě k ní práci  d o p o r u č u ji. 

 

V Brně v říjnu 2O14.                                                               Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka CSc. 


