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 Na základě Vaší žádosti Vám zasílám oponentní posudek k disertační práci Ing. arch. 

Jonáše Ference na téma „Proměna příměstských venkovských sídel“. 

 

 

Téma zvolené pro práci 

 Předložená disertační práce se zabývá problematikou proměny příměstských 

venkovských sídel a zejména komparací příměstských venkovských sídel na Moravě a v 

Bavorsku. Téma je vysoce aktuální, a to zejména z pohledu vysoké aktuálnosti samotné 

problematiky proměn a rozvoje venkovských sídel a potažmo venkovského prostoru jako 

celku. Toto je třeba zejména vyzdvihnout, neboť prací, které se věnují venkovu je stále až 

zoufale málo. Práce spíše než na cíli, je založena na výzkumné hypotéze: „Principy 

udržitelnosti a obnovy vesnic v Bavorsku je možné aplikovat také na udržitelný rozvoj našeho 

(moravského, českého a slezského) venkova a příměstských vesnic ku prospěchu rozvoje 

těchto obcí“. Hypotéza je jasně a srozumitelně formulována. Vytknout se jí dá její poměrně 

značná formálnost či schematičnost, neboť s ohledem na všeobecně známé geopolitické 

poměry lze tuto skutečnost předpokládat za víceméně předem prokázanou a také skutečnost, 

že v práci jsou srovnány moravské a hornofalcké vesnice (nikoli tedy vesnice obecně 

bavorské ani vesnice české a slezské). Zpřesnění hypotézy výzkumu by bývalo bylo lépe 

vystihlo podstatu práce samé. 

Velkou výhodou práce ale je, že nekopíruje geopoliticky vágní kontext, ale velmi 

detailně a precizně se věnuje konkrétnímu zkoumání souboru případových studií na moravské 

i bavorské straně. Práce vrcholí v kapitole 4.2. Porovnání moravské a hornofalcké vesnice na 

základě případových studií. Autor stanovuje konkrétní kritéria pro porovnání vesnic, a to na 

půdorysu pilířů udržitelného rozvoje (doplněných o hledisko urbanistické) a stanovuje 19 

„kritérií“ hodnocení stavu a kvality pro jednotlivé obce. Velkou škodou je, že v závěru práce 

nedochází k dalšímu – obecně platnému – zobecnění těchto kritérií. Práce se tak zastavila 

těsně pod pomyslným vrcholem. 

 

Výstavba a struktura práce 
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Práce je členěna do čtyř základních kapitol, které jsou dále tříděny do jednotlivých 

dílčích podkapitol. První kapitola je věnována formulaci zadání problému, definici pojmů, 

cíli, hypotéze a metodám pro zpracování disertační práce. Druhá kapitola se věnuje obecně 

popisu současného stavu problematiky české a bavorské vesnice. Tato kapitola na jednu 

stranu otvírá až příliš mnoho témat, jejich zpracování je na jedné straně poměrně zdlouhavé (a 

nesměřující k naplnění cílů práce (např. pasáž o soutěži Vesnice roku v ČR), vykazuje některé 

dílčí nepřesnosti (např. zařazení Agendy 21 mezi Evropské programy) a zároveň menší péči o 

vlastní text (věty na str. 13 a 15 opakují!). Třetí – nejrozsáhlejší kapitola, je věnována 

posouzení vesnic  - případových studií, které je poměrně podrobné a precizně zpracované. 

Škoda jen, že autor neuvedl stručné zhodnocení a závěr u každé zkoumané obce, výstup této 

části pak vyznívá poněkud naprázdno. Čtvrtá část se pak věnuje závěru práce a její hodnocení 

bylo uvedeno v předchozí části tohoto posudku. 

Práce je logicky a přehledně vystavěna. Významná část praktické části práce je 

věnována vlastnímu šetření, rozboru a interpretaci témat udržitelného rozvoje vesnice. Tuto 

skutečnost je třeba velmi vysoce ocenit! 

 

Forma práce a použitá literatura 

Práce obsahuje 194 stran, z nichž vlastní text práce tvoří 155 stran + 18 stran 

tabulkových příloh. Práce je bohatě doprovozena graficky. Její rozsah je mírně nadstandardní. 

Práce čerpá ze 62 zdrojů vč. odkazů z webových stránek a dále uvádí 45 titulů 

„literatury. Logika členění na „zdroje“ a „literaturu“ není z práce zřejmá. Práce s literaturou 

není po formální stránce důsledná – např. citace na str. 72 – „BINEK“ vs. „MAJEROVÁ, V.“ 

Rozložení zdrojů mezi české a cizojazyčné je rovnoměrné, což samozřejmě logicky vyplývá 

z charakteru práce. Celkový rozsah zdrojové literatury je adekvátní  

Práce je psána vysoce kultivovaným odborným jazykem, který jednoznačně ukazuje 

na vysokou odbornou erudici autora, a to jak v českém, tak i německém jazykovém prostředí. 

Po formální stránce je ale třeba autorovi vytknout užívání 1. osoby jednotného čísla (tzv. „ich 

forma“), která je v českém odborném prostředí považována za nevhodnou pro tento druh 

odborné práce. 

Dále je v práci uveden rozsáhlý přehled odborné a publikační činnosti autora, který 

rovněž poukazuje na jeho vysokou odbornou erudici. 

 

Hodnocení a připomínky 

 Práce je vysoce kvalitně zpracována. Přináší a soustřeďuje řadu materiálů a dat. 

Stanovená hypotéza byla prokázána. Práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 

Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 

Předloženou disertační práci k obhajobě jednoznačně doporučuji, a to i přes výše 

uvedené výtky, které považuji za méně významné.  

 V rámci obhajoby žádám, aby autor uvedl soubor konkrétních doporučení pro 

samosprávné orgány obcí – vesnic i pro státní správu v ČR, které vyplývají z bavorských 

zkušeností. Dále pak, aby ke zmínce na str. 32 týkající se participace občanů v plánování a 

rozvoji obcí v Bavorsku uvedl nejen obecné zásady, ale i konkrétní příklady této participace. 

Jak jsou obyvatelé k této participaci motivováni a jak vysoká je míra jejich zapojení? 

 

 

      doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 


