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1. Aktuálnosť témy dizertačnej práce. 

Téma verejných priestranstiev je permanentne aktuálnou problematikou urbanizmu a územného 

plánovania. Preukazuje to aj autorka hneď v úvodných kapitolách práce, keď prezentuje prehľad 

súčasného stavu problematiky v zahraničí a doma v ČR. Autorka správne vystihuje v úvode, že 

verejné priestranstvá prechádzajú neustálou transformáciou. Spresnime len, že nielen v posledných 

desaťročiach.  

 

2. Ciele dizertačnej práce 

 Cieľ práce je jednoznačne popísaný v Zadaní dizertačnej práce – na základe rozboru referenčných 

príkladov identifikovať možnosti revitalizácie prázdnych verejných priestorov vo veľkých českých 

mestách (okrem Prahy).  Ak malo ísť o možnosti revitalizácie verejných priestorov  veľkých miest 

ČR – potom tento cieľ splnila práca čiastočne, keďže v práci sú príklady VP najmä Brna, napriek 

upozorneniu “mimo Prahy” aj z Prahy (str.48, 138).  

Ďalším cieľom práce je “prispieť do odbornej debaty...”.  Tu si dovolím upozorniť, že dizertačná 

práca má mať jasný vedecký prínos.  

Z terminologického hľadiska je cieľom práce definovanie pojmu “prázdne verejné priestranstvo”. V 

tomto ohľade priniesla práca mnoho citácií a porovnaní, tu je vedecký prínos nesporný (pozri ale aj 

poznámky ďalej). 

Vymedzený cieľ rozložila autorka do siedmych úloh. Konštatujem, že všetky sledujú cieľ práce.  

   

 3 . Vyjadrenie k postupu riešenia práce 

Postup práce je logický. Autorka analyzuje problematiku verejných priestorov a sústreďuje sa pri 

tom na predmet DP -  “prázdny verejný priestor”. Dôležitý podiel v práci má terminologická časť, 

kde autorka porovnáva definície z rôznych krajín ale aj s interdisciplinárnym spektrom.  

V úvode práce autorka predkladá prehľad stavu problematiky v odbornej a vedeckej literatúre. 

Tento prehľad je pre potreby práce postačujúci a svedčí aj jej informovanosti o stave problematiky. 

Stanovuje definíciu pojmov, aj keď k definícii jedného z hlavných pojmov práce (prázdny verejný 

priestor ) som osobne značne kritický (pozri ďalej časť pripomienky, otázky a námety). K hľadaniu 

odpovedí na hlavné a vedľajšie výskumné otázky autorka používa metódu hypotéz. Táto metóda  je 

zvolená s ohľadom na ciele práce správne, otázkou je len formulácia hypotéz samotných (pozri 

ďalej). Autorka sa snaží aplikovať problematiku do všetkých typologických druhov VP (ulica, 

námestie, nábrežie, prieluky......), čo je správne ale v ohľadom na proporcie práce je popis síce 

úplný, ale menej podrobný. Zrejme by bolo vhodnejšie sa hĺbkovo zamerať len na jeden druh VP.  

Dovolím si poznámku k záverom. Tie sú odpoveďami na hypotézy. Prvá hypotéza v podstate ani 

neposkytuje inú odpoveď a to aj bez výskumu...Je to teda otázka formulácie hypotézy. Nehľadajme 

otázky  na vopred známe  odpovede...to platí aj pre hypotézu č.2. Ak by totiž autorka hľadala a 

našla čo len jeden príklad že revitalizácia sa “nevydarila” napriek participácii, hypotéza je 



nepravdivá. A určite také nezdary, napriek dobrej viere a všeobecnej snahe, existujú.  

 

4. Význam práce pre prax a vedný odbor 

Z hľadiska významu práce pre prax je dôležité potvrdenie potreby sociálnej participácie pri 

navrhovaní obsahu (funkcie) ale aj formy verejného priestoru. Táto téza platí pre každý verejný 

priestor, nielen pre “prázdny”.  

Pre prax sú cenné aj zahraničné inšpirácie uvedené v práci. Ich analýza môže samosprávu upozorniť 

na + a – aplikovaných riešení v zahraničí. 

Pre vedný odbor má práca niekoľko prínosov : 

 hneď v úvode je to sumarizácia prehľadu súčasného stavu poznania (problematiky VP), a to 

napriek tomu že môže ísť o subjektívny výber, 

 zostavenie typológie “prázdnych” priestranstiev (PP) 

 tematické rozdelenie typológie PP 

 poukázanie na potenciál PP aj keď ide o známe tvrdenia, je dôležité aj ich potvrdenie ďalšou 

prácou) 

 charakteristika potenciálu PP – návrhy na program využitia PP – podnety využiteľné pre 

samosprávy pri tvorbe zadaní, súťažných podkladov a pod. 

 

5. Formálna úprava dizertačnej práce 

Po formálnej stránke práca spĺňa náročné kritéria. Vyjadrovanie  (aj keď by veda nemala pracovať s 

rozsiahlymi súvetiami...) svedčí o ponore autorky do množstva prác, dokladom je množstvo citácií a 

poznámkový aparát. K štylistike mám poznámku, keď autorka používa miestami 1.os. Jednotného 

čísla (podle mého názoru...chtěla bych také...). Vo vede sa má aplikovať 3.os. mn.č. Teda napr. 

můžeme vyslovit názor ...je vhodné poznamenat... . 

Pracuje kvalifikovane s odborným kodifikovaným jazykom. Prácu však považujem na DP za 

“hustú” na množstvo informácií, takže hrozí čitateľovi strata orientácie alebo motivácie... 

Grafická úprava je primeraná.  

 

6. Splnenie podmienok zákona 

Práca má vedecký charakter, prináša vedecké prínosy. Je samostatnou vedeckou prácou, spĺňa 

podmienky kladené na dizertačnú prácu. Autorka jednoznačne preukázala schopnosť samostatne 

vedecky pracovať, štylizovať predmet a najmä ciele bádania a voliť primerané vedecké a výskumné 

postupy. Formulácie sú jednoznačné a práca svedčí o vyspelom systémovom myslení. Pracuje s 

množstvom vedeckých podkladov a dodržiava zásady citačnej etiky z množstva odbornej literatúry. 

Súčasťou práce je rozsiahly grafický materiál, oceňujem jeho jednotu podania, mnohé grafické 

schémy napomáhajú k lepšej orientácii a argumentácii. Podmienky zákona spĺňa. 

 

7. Pripomienky a otázky 

 práca si zrejme Zadanie vysvetlila tak, že príklady riešenia ulíc, námestí, nábreží...napr. z 

Vilniusu, Petrohradu, Tesaloník...sú ako referenčné príklady aplikovateľné inšpirácie pre 

mestá ČR. To sa premietlo napokon aj do názvu práce “novodobá struktura europského 

města”  (napriek tomu sú uvedené príklady z USA, Tchaj-wanu, Izraela..)  

 práca na niektorých miestach nie je dôsledná – raz pracuje s pojmom prázdne verejné 



priestranstvo (názov práce …) a inde len  prázdne priestranstvo (str.82, 86); nie je to isté !...  

 kľúčové slová...sú tri...VP + PVP + občiansky aktivizmus...nie je VP aj profesionálnou 

architektonickou  a urbanistickou úlohou ?,  

 v pokuse o definíciu prázdneho priestoru autorka za také považuje špatne fungujúce VP.. nie 

funkčne problematický alebo nevyužívaný verejný priestor nie je to isté ako “prázdne”,  

 tu sa dostávame k základnej polemike o správnosti preberania, podľa môjho názoru pojmu 

prázdny priestor, ktorý podobne ako pojem napr. “sídelní kaše” je skôr charakteru odborno-

populárneho žargónu ako vážnej vedy. Je vôbec urbánny priestor prázdny?...z fyzického 

hľadiska nikdy, nemal by byť ani z hľadiska koncepčného a územnoplánovacieho;  

 obr.str.50...podľa môjho osobného zážitku nábrežie v Tesalonikách nie je monotónne...to len 

potvrdzuje, že  hodnotenie verejného priestoru je subjektívne, rovnako na tej istej 

strane...balustrádu môže niekto považovať za reprezentatívny a elegantný prvok nábrežia, 

iný za prekážku vo výhľade na vodu. Tu by sme sa zhodli s bratislavským riešením – kde sa 

aplikovalo technicistické protipovodňové riešenie a na vodu ozaj nevidno...,  

 tabuľka str. 13 – správne je uvedená aj česká vedecká scéna….považujem ale za škodu, že v 

práci sa neobjavujú závery viacerých seminárov Asociace UUP ČR k problematike VP...táto 

domáca odborná komunita je významná !, 

 v súvislosti s AUÚP – tá sa snažila hľadať (vrátane recenzenta) odpoveď na otázku miery 

regulácie stavieb (str.75), z právneho hľadiska je realizácia VP stavbou, ktorá nie je 

budovou (inž. stavba)... a tu by práca architekta nemala zostať len v rovine filozofickej, ale 

aj praktickej, teda zaujímavé budú aj estetické a technické otázky navrhovania VP, 

 otázka mestského záhradníčenia...Skúmala autorka aj protireakcie ? Tu ide v podstate o 

individualizáciu, ktorá robí z VP pre všetkých VP pre niektorých; nie je vhodnejší tento 

program do vnútroblokov (poloverejné priestory) pre uzatvorenú komunitu ?, 

 podľa môjho názoru ako architekta, by som aj ja od architekta očakával, že pre niektorý 

príklad “prázdneho VP” prinesie práca variantnú prípadovú architektonicko-urbanistickú 

štúdiu v ktorej by aplikovala teoretické poznatky. Aj tak by sme síce nevedeli, či 

navrhované riešenie by prinieslo re-vitalizáciu, pretože to môže preukázať len samotný život 

priestoru, ale dôležitý je v konečnom dôsledku architektonický návrh..., 

  pojem revitalizácia prázdneho priestoru re-vitalizovať je znovu-oživiť...ak bol priestor aj 

historicky prázdny...tak jeho programom bude vitalizácia. Re-vitalizácia by sa mala 

aplikovať tam, kde priestor žil a odumrel, 

 nová paradigma urbanizmu sa premieta aj do nových požiadaviek na verejné priestory – 

zadržiavanie vody, energetická sebestačnosť – to spolu s novými spoločensko-sociálnymi 

požiadavkami vyvoláva aj novú estetiku VP, je pripravená verejnosť na túto úroveň v 

participácii ?     

 

8.  Záverečné stanovisko 

Prácu hodnotím kladne, uvedené pripomienky nie sú zásadného charakteru. Odporúčam ju k 

obhajobe. 

 

V Bratislave, 10.07.2016                                                                           …..................................... 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


