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Autorka předkládá výsledky svého výzkumu, realizovaného ve formě studie možností 
obnovy a budoucího rozvoje syrského města Aleppa, města, které je vzhledem ke 
svému historickému významu zapsáno na seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO, a zároveň města, které bylo vážně poškozeno občanskou válkou. 
 
1. Aktuálnost tématu disertační práce 
Vzhledem ke skutečnosti, že předložená práce se zabývá využitím evropských 
zkušeností při volbě nástrojů a sestavení modelu obnovy architektonicko-urbanistické 
struktury města Aleppa, zničeného místními nepokoji a občanskou válkou, které 
proběhly zcela nedávno a v podstatě vlastně ještě stále doznívají, je možno říci, že 
aktuálnost tohoto tématu dosahuje nejvyššího možného stupně. 
 
2. Splnění stanoveného cíle disertační práce 
Cíl práce byl autorkou definován jako stanovení možných postupů obnovy při 
respektování historického charakteru a tradic syrských měst. 
Po prostudování všech kapitol práce a zároveň s jistou znalostí jedinečného prostředí 
syrských měst, včetně města Aleppa,  konstatuji, že stanovený cíl autorka 
bezezbytku naplnila. 
 
3. Postup řešení problému, výsledky disertační práce, její přínos 
Práce je přehledně rozčleněna do jednotlivých kapitol, které logicky navazují a dávají 
celému elaborátu srozumitelnou strukturu. Úvodní kapitoly podávají informace o 
současném stavu poznání problematiky, nabízejí data potřebná pro pochopení 
zvolených modelů řešení, které jsou prezentovány v hlavní části disertace, 
zakončené závěry autorky, shrnujícími přínos předkládaného. 
Z pohledu metodického přístupu k řešení problému je tedy práce plně v souladu 
s nároky na vědecký elaborát. 
K otázce výsledků disertační práce a především k otázce jejího přínosu se vyjadřuji 
v následující kapitole. 
 
4. Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 
Specifikum řešeného tématu přímo předurčuje využití práce podobného charakteru 
jak v praxi, tak i při rozvoji příslušného vědního oboru. 
Nesporné je, že předkládaná disertační práce může v praxi posloužit managementu 
města Aleppa při hledání cesty pro nápravu škod a další rozvoj jedinečné 
urbanistické struktury – přinejmenším jako jeden z možných modelů postupu. 
Sama autorka zároveň poukazuje na skutečnost, že případ Aleppa není bohužel 
ojedinělý. Vzhledem k rozbouřené době, eskalaci násilí, nárůstu extrémizmu a 
radikalizaci společenských postojů obecně lze s jistotou říci, že další projevy násilí a 
válečné konflikty se všemi jejich důsledky nelze z globálního hlediska v budoucnu 
vyloučit. Je proto důležité být na tuto skutečnost připraveni a zamýšlet se nad tím, co 



musí následovat. Je nezbytné propracovat na obecné či vědecké úrovni nástroje, 
postupy a mechanismy obnovy sídelních struktur a území, poškozených výše 
popsanými konflikty. A právě v tomto spatřuji význam předkládané práce pro rozvoj 
příslušného vědního oboru. 
 
5. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 
Rovněž po formální a adjustační stránce je možné konstatovat, že práce vykazuje 
velmi vysokou, takřka profesionální úroveň. Texty jsou bohatě doplněny grafickými 
přílohami s vysokou výpovědní schopností, zajišťujícími snadnou srozumitelnost 
předkládaných dat a zvyšujícími čtivost textu, což je pro vědeckou práci, která má 
v tomto případě sloužit veřejnosti a managementu města, rozhodně přínosné. 
Oceňuji rovněž, že autorka předkládá práci v českém jazyce. Pokud ji zpracovala 
v češtině či přeložila do češtiny sama, nezbývá, než jí tuto schopnost kvalitně 
vědecky pracovat v cizím jazyce tak trochu závidět. 
 
6. Podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona 
S ohledem na neobvyklost tématu je zcela nepochybné, že práce obsahuje původní 
autorské myšlenky a texty. Logická struktura práce a její obsahová podstata navíc 
přesvědčivě prokazují schopnost samostatné vědecké a tvůrčí činnosti autorky. 
 
7. Stanovisko oponenta 
Po prostudování předložené disertační práce, posouzení metodického postupu 
autorky a závěrů, ke kterým dospěla, jednoznačně doporučuji disertační práci 
k obhajobě. 
 
 
 
 
V Brně, dne 9. dubna 2015  
 
 
 
 
 
     …………………………………………………………… 
              Ing.arch. Ivo Boháč, PhD. 


