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K posouzení jsem obdržela disertační práci v českém jazyce v rozsahu 147 stran včetně 
abstraktu a 15 příloh. 
 
 
Disertační práce je v tomto oponentním posudku hodnocena zejména z následujících 
hledisek:  
 
 
1. aktuálnosti tématu 
 Disertační práce je zaměřena na aktuální téma řešení vnitřních prostorů města Brna, 
náměstí Míru, Kraví hory a Akademického náměstí z pohledu urbanistické a architektonické 
koncepce sledovaných záměrů z meziválečného období na podkladu současného stavu. 
Aktuálnost tématu vidím v potřebě diskutovat o stavu těchto městských prostorů, využívání 
potenciálu vnitřní struktury města před jeho rozšiřováním na volné pozemky na okraji města.  
 
 
2. splnění stanoveného cíle 
 Disertační práce naplnila stanovené cíle, i když se nepotvrdila ve všech případech 
autorem vytčená hypotéza. Nejvíce zřejmé je to s možností naplnění cílů na Kraví hoře a 
také na Akademickém náměstí, kde s koncepcí univerzitního kampusu skončil celý záměr 
zastavění a nastala doba bezkoncepčních realizací 
 
 
3. postupu řešení problému, výsledků a přínosů práce 
 V těžišti pozornosti disertační práce je problematika tří městských prostorů, které byly 
ve 20. a 30. letech 20. století předmětem zájmu v souvislosti s ideou vybudování zázemí 
univerzitního kampusu. Práce přináší vize architektů, které již byly v řadě periodik 
publikovány, nyní je však autor staví do konkrétní situace a konfrontuje je se současným 
stavem. 
V textu jsou výstižně popsány podstatné vlastnosti soutěžních návrhů meziválečného období 
na zájmová území, odlišnosti veřejných prostorů, kompoziční prvky, měřítka a pod. Autor 
sice nezobecňuje řešenou problematiku, ale na základě studovaných plánů a návrhů vytváří 
trojrozměrný digitální model původního meziválečného konceptu zapojeného do dnešního 
modelu lokality. V grafických přílohách autor práce srozumitelně analyzuje tvůrčí koncepce 
z pohledu nastavených kritérií. Autor také zmiňuje důležité okamžiky vývoje území z pohledu 
společenského, politického a ekonomického, které měly zásadní vliv na realizovatelnost 
připravených koncepcí. 
Zdokumentování dostupných pramenů, kterými se již zabývala řada různých prací, má 
význam především pro budoucí formování městské struktury zkoumaných území a objasňuje 
význam zamýšlených záměrů pro urbanistickou strukturu města. 
 
 
 
 



4. významu pro praxi 
 Práce přináší zobecněním poznatků a definováním krátkých tezí podklad pro další 
diskusi o vývoji území a o jeho urbanistické koncepci. Z pohledu teoretických východisek je 
důležitá provázanost všech tří lokalit, které ve svém celku mohou být pro město přínosné. 
Smysl práce lze spatřit také v kritickém hodnocení současného stavu území na základě 
objektivních kritérií. 
 
 
5. formální úpravy práce 
 Disertační práce je po stránce formální přehledná a díky obrazovým přílohám 
srozumitelná. Autor se v textu nevyhnul několika drobným překlepům.   
Jazyková úroveň práce je dobrá. K formální úrovni disertační práce náleží také korektní 
práce se seznamem použitých zdrojů dle citací v textu, seznamem použitých zdrojů 
mapových podkladů, seznamem použitých archivních materiálů apod.. V tomto ohledu nelze 
práci nic vytknout. 
 
 
6. Disertační práce splňuje podmínky uvedené v §47 odst. 4 zákona O vysokých školách. 
 
 
7. Disertační práci doporučuji  připustit k obhajobě. 
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