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

PROREKTORKA 
PRO VĚDU A TVŮRČÍ ČINNOST 
 

Žalanského 68/54, 163 00  Praha 17 – Řepy 
tel.: +420 603 554 155, +420 234 718 718 

email: vladimira.silhankova@vsrr.cz, info@vsrr.cz, web: www.vsrr.cz 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta architektury 
Poříčí 5 
639 00 Brno 
 

V Praze dne 5.8.2016

 
Věc: Oponentní posudek k disertační práci „Prázdná veřejná prostranství a jejich 

potenciál v novodobé struktuře evropského města“ 
 
 

Doktorandka:   Ing. arch. Evgeniia Kuznetcova 
Školitel:  doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. 
Datum zpracování: 2016 
 
 
 Na základě Vaší žádosti Vám zasílám oponentní posudek k disertační práci Ing. arch. 
Evgeniie Kuznetcové na téma „Prázdná veřejná prostranství a jejich potenciál v novodobé 
struktuře evropského města“. 
 
 
Téma zvolené pro práci, cíle práce a jejich naplnění 
 Předložená disertační práce se zabývá vysoce aktuální problematikou prázdných 
veřejných prostranství. Z názvu práce vyplývá, že bude směřována na současná evropská města. 
Evropský kontext ale v práci poněkud absentuje, práce přináší široký rozvoj problematiky, od 
starších teoretických prací Jane Jacobsové a dalších, až po současné pohledy, které ale 
nekorespondují s proponovaným evropským kontextem. Práce přináší celou řadu příkladů 
mimo tento kontext – z USA, Izraele, Ruska, absentují v ní ale přístupy italské, francouzské, 
skandinávské a v podstatě i německé (s výjimkou jednoho příkladu z Berlína). Práce se tak 
bohužel poněkud odchýlila od svého názvu. 

Práce formuluje tři výzkumné hypotézy a čtyři výstupy. Vlastní práce otevírá celou řadu 
témat, která s cíli práce souvisí spíše volněji, což vede k rozsáhlosti práce bez výsledného 
efektu naplnění stanoveného cíle práce resp. ověření všech stanovených hypotéz. Třetí hypotéza 
a s ní související třetí výstup zaměřený na formulaci přístupu k prázdným veřejným 
prostranstvím a jejich potenciálu pak nemohla být ani potvrzena ani vyvrácena zejména proto, 
že se práce jejímu tématu věnovala spíše okrajově. Vyváženost práce s ohledem na stanovené 
cíle a hypotézy je proto mírně problematická, a to i přesto, že z  práce vyplývá hluboký odborný 
vhled doktorandy do řešeného tématu, značná zcestovalost a zjevný osobní zájem o řešené 
téma. 
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Výstavba a struktura práce 
Práce je členěna do jedenácti základních kapitol. Práce je logicky a přehledně vystavěna 

od přehledu současného stavu problematiky, přes analýzu a formulaci problémů, cíl disertační 
práce a metody zkoumání až po vlastní „tělo“ práce, které samo sestává ze sedmi kapitol. 
Rozsah a vyváženost jednotlivých dílčích částí není s ohledem na cíl práce vždy optimální. 
Kapitola II.1.5 se např. věnuje problematice dvorů a vnitrobloků, přestože práce deklaruje 
zaměření na veřejná nikoli na všechna volná (tedy i soukromá resp. neveřejná) prostranství. 
Kapitoly III. a IV. považuji pro naplnění cíle práce za nerelevantní a zbytečně tendenčně pojaté. 
(Podkapitola III.8 se vymkla z evropského kontextu, podkapitola III.11 uvádí problémy 
brownfields v Brně v návaznosti na několik dalších myšlenek bez příkladů tak, že vzniká 
dojem, že všechny tyto jevy se v Brně v současnosti odehrávají apod.) 

Jádro práce je v kapitole V. Doktorandka v práci shromáždila velké množství 
teoretických podkladů, konkrétních příkladů a velmi důkladně rozpracovala typologii 
prázdných veřejných prostorů, což je nesporným kladem a přínosem práce. Spíše úsměvná 
chyba se vloudila na str. 83, kdy ve výčtu různých teoretiků, kteří se prázdnými veřejnými 
prostranstvími zabývali, je uvedeno i město Milton Keynes. Poněkud nejasné je, proč jsou 
v kapitole V.2.7 užívány anglické ekvivalenty, když z práce samé vyplývá, že jde o typologii 
navrženou doktorandkou. 
 
Forma práce a použitá literatura 

Práce obsahuje 178 stran, z nichž vlastní text práce tvoří 137 stran. Její rozsah je 
standardní. Práce je bohatě doprovozena graficky. 

Práce čerpá ze 40 zdrojů rovnoměrně rozložených mezi česky a anglicky psanou 
literaturu. Celkový rozsah zdrojové literatury je adekvátní. 

Práce je psána vysoce kultivovaným odborným jazykem, který jednoznačně ukazuje na 
vysokou odbornou erudici autorky. Po formální stránce je ale třeba autorce vytknout občasné 
užívání 1. osoby jednotného čísla. Dále je třeba po formální stránce upozornit, že není vhodné 
do práce vkládat cizojazyčné texty jako je tomu na str. 48, byť by se jednalo o slovenštinu. 
 
Hodnocení a připomínky 
 Práce je kvalitně zpracována. Přináší a soustřeďuje řadu materiálů a dat, její nesporný 
přínos je ve zpracované typologii prázdných veřejných prostranství. Stanovený cíl práce by 
v zásadě splněn, neboť byly ověřeny dvě ze tří stanovených hypotéz. Práce splňuje podmínky 
uvedené v § 47 odst. 4 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 
 

Předloženou disertační práci k obhajobě doporučuji, a to i přes výše uvedené výtky. 
 
 V rámci obhajoby žádám, aby se autorka pokusila zpřesnit navrženou typologii 
z podkapitol V.2.1 až V.2.6 tak, aby byl stanoven rozsah / pásmo, kdy lze veřejné prostranství 
považovat za prázdné, poloprázdné nebo neprázdné tj. zřejmě „plné“. 
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