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O P O N EN TNÍ  P O S U D E K 
disertační práce – Ing.arch Evgeniia Kuznetzova 

PRÁZDNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A JEJICH POTENCIÁL 
V NOVODOBÉ STRUKTUŘE EVROPSKÉHO MĚSTA 

Úvod 

Předmětem oponentního posudku bylo zhodnocení a posouzení disertační práce s názvem 
„Prázdná veřejná prostranství a jejich potenciál v novodobé struktuře evropského města“, 
kterou v roce 2016 předložila k obhajobě Ing.arch. Evgeniia Kuznetzova. Disertační práce 
byla zpracována na Ústavu navrhování Fakulty architektury VUT Brno ve studijním pro-
gramu „Architektura a urbanismus“ ve studijním oboru „Urbanismus“. Školitelem byl 
Doc.Ing.arch Gabriel Kopáčik, Dr. 

Disertační práce celkem má celkem 178 stran, její členění a náležitosti, které obsahuje, 
jsou v souladu se zákonem a příslušnými předpisy. 

Aktuálnost tématu disertační práce 

Téma předkládané disertační práce je mimořádně aktuální. Problematika veřejných pro-
stranství a vše co s ní souvisí, je ve středobodu zájmu urbanistů (a nejen urbanistů) již od 
konce dvacátého století. Objevujeme stále náročnější a složitější návaznosti, souvislosti a 
provázanosti mezi veřejnými prostory a jejich atributy na straně jedné a složitým a stále se 
měnícím mechanismem soudobého města na straně druhé. 

Hlavním předmětem předkládané disertační práce jsou špatně fungující veřejná prostran-
ství a kategorizace veřejných „prázdných“ prostranství, která jsou v soudobých městech. 
Téma disertační práce je zaměřeno na prostředí evropských měst. 

Splnění cílů stanovených v disertační práci 

Cíle disertační práce uvádí autorka na straně 16 disertace:  

 „na základě rozboru referenčních příkladů identifikovat možnosti revitalizace špatně 
fungujících veřejných prostranství (nebo jak jim říkám, „prázdná veřejná prostran-
ství“) ve velkých českých městech (s výjimkou Prahy)“.  

 „záměrem této práce je přispět do odborné debaty o současných pohledech na tvor-
bu veřejných prostranství v moderním evropském městě s ohledem na soudobé 
trendy znovuoživení veřejných prostranství pomocí zapojení městského společenství. 
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Za důležité je v rámci výzkumu považováno také hledání definice „prázdných“ veřej-
ných prostranství a vytvoření jejich typologie, což by mělo být krokem k většímu ote-
vření problematiky.“  

Pro realizaci cíle rozvedla disertantka řešení do sedmi dílčích úloh, které uvádím: 

1. shromažďování a analýza informací o současném stavu veřejných prostranství v 
novodobé struktuře evropského města,  

2. hledání definice prázdných veřejných prostranství a vytvoření jejich typologie,  
3. popis problému vzniku a vývoje špatně fungujících veřejných prostranství,  
4. popis a analýza problémů prázdných veřejných prostranství v novodobé struktuře 

evropského města,  
5. shromažďování a analýza informací o zapojení městského společenství v procesu 

revitalizace prázdných veřejných prostranství, popis současných trendů,  
6. identifikace metod revitalizace špatně fungujících veřejných prostranství formou 

zapojení městského společenství na základě analýzy současných trendů,  
7. identifikace systému metod oživení špatně fungujících veřejných prostranství. 

Předpokládanými výstupy měl být materiál, který by obohatil teorii urbanismu a tvorby 
prostředí o formulaci a nové přístupy k revitalizaci špatně fungujících veřejných pro-
stranství. 

Je možno konstatovat, že uvedené dílčí úlohy k dosažení stanoveného cíle autorka v řešení 
disertační práci splnila. 

Zvolené metody použité zpracování disertační práce 

Při zpracování disertační práce zvolila doktorandka postup a metody, jejichž volbu poklá-
dám za logickou: 

 formulace hypotéz, 

 sběr primárních dat (založený na metodách vědeckého pozorování a měření); sběr 
sekundárních dat (odborná literatura, dokumenty, internetové zdroje), 

 zpracování získaných dat (metody analýza, třídění a klasifikace, popis a explanace), 

 syntéza - formulace výsledků řešení. 

Výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda 

Výsledky disertační práce jsou uvedeny v kapitole „Výsledky práce“, která obsahuje všech-
ny podstatné poznatky, ke kterým doktorandka ve své práci dospěla.  

Po úvodním pojmu „prázdných“ veřejných prostranství, se zabývala proměnami veřejných 
prostranství a jejich faktory; současnými postoji k veřejným prostranstvím a způsobem je-
jich utváření. Podrobně a vědecky (s řadou bibliografických citací)se zabývala fenoménem 
a formulacemi „prázdných prostranství“, nastínila představu teorie a typologie prázdných 
prostranství. Zabývala se popisem a analýzou problémů a potenciálu prázdných prostran-
ství a jeho využitím v soudobé struktuře evropského města. Nastínila možnosti jejich revi-
talizace a oživení To vše demonstrovala na řadě příkladů, které však nebyly pouze 
z evropských měst. 
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Širší pojetí veřejných prostranství předvedené v disertaci Ing.arch. Kuznetzovové a nastí-
nění možností jejich rozvoje, revitalizace a oživení jsou konkrétní původní výsledky diser-
tace a přestavují přínos autorky k poznání předmětné problematiky. 

Třebaže nastíněná koncepce vyžaduje další propracování, představuje postup a výsledky 
řešení disertační práce Ing.arch. Evgenie Kuznetzovové profesionální a komplexní přístup 
k výzkumu, který umožnil získání nových cenných a výsledků. 

Význam pro rozvoj vědního oboru a praxi 

Disertační práce rozšířila problematiku veřejných prostranství o zaměření na veřejná pro-
stranství málo nebo špatně využívaná. Byl zdůrazněn vliv sociálních, kulturních, ekonomic-
kých a technologických změn v soudobé společnosti na vývoj veřejných prostranství. Vý-
znam disertační práce je nejen v odborné oblasti, ale i pro laickou veřejnost.  

Z vedeného plyne, že předložená disertační práce je hodnotným příspěvkem 
k problematice veřejných prostranství a bylo by vhodné ji využít i v pedagogické oblasti při 
výuce na FA VUT v Brně. Je možno konstatovat, že práce je přínosná pro teorii i praxi ur-
banismu. 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Disertační práce je zpracována kvalitně, přehledně a systematicky a má velmi dobrou ad-
justaci. Její zpracování je na vědecké úrovni, je vhodně doplněna bibliografickým apará-
tem, disertační práce je čitelná a přehledná, má bohatý tabulkový materiál. Je napsána 
srozumitelně na dobré jazykové úrovni. 

Celkové zhodnocení a připomínky 

Disertační práci pokládám za velmi hodnotnou a přínosnou, zpracovanou na vysoké od-
borné a vědecké úrovni s řadou původních vědeckých poznatků. Některé nejasnosti, které 
jsem objevil, nechci uvádět, nemají podstatný význam. Z možných připomínek k disertační 
práci bych chtěl uvést jednu, kterou pokládám za závažnější.  

Už v názvu disertační práce je uvedeno její zaměření na problematiku evropského města. 
Kapitola „Výsledky práce“ má ve svých podkapitolách často odkaz zaměření na „novodo-
bou strukturu evropského města“. Modelové příklady, měst, uváděné v disertaci, jsou však 
i z měst mimo Evropu. Domníval jsem se, že autorka, v souvislosti s deklarovaným zamě-
řením práce na problematiku evropských měst, bude blíže charakterizovat možnou odliš-
nost problematiky „prázdných“ prostranství v prostředí evropských měst. Buď tedy tato 
odlišnost neexistuje (a nebylo to uvedeno) nebo výběr příkladů a referencí tuto okolnost 
nebral v potaz deklarované zaměření na evropská města.  

Bezesporu rozdíly v analýze a řešení předmětné problematiky soudobých měst nemusí 
existovat a opodstatňuje to tak autorčin všeobecný výběr. Přesto bych ale pokládal za po-
třebné uvést alespoň dílčí zmínku o specifikách evropského města, jehož skladba a struk-
tura (zejména v historii stavby měst) se vyvíjela (odlišně od měst v jiných částech světa) 
určitým specifickým způsobem a formami, které ovlivňovaly vytváření, funkci a konkrétní 
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formy veřejných prostranství evropských měst. Mohla tak být případně určitým způsobem 
determinována i soudobá problematika evropských veřejných a „prázdných“ prostranství. 

Splnění zákonných podmínek uvedených v & 47 odst. 4 zákona o vysokých školách  

I přes uvedenou připomínku splnila disertační práce vytčené cíle. Jde o kvalitně zpracovaný 
vědecký materiál, který ve svém souhrnu přináší velmi hodnotný výsledek s řadou důleži-
tých poznatků. 

Disertační práce a její výsledky prokázaly schopnost doktorandky samostatně vědecky pra-
covat, práce obsahuje původní výsledky. Mohu konstatovat, že byly splněny podmínky 
podle & 47 odst. 4 zákona. 

Výsledky disertační práce dokazují profesionalitu a profesní odbornou vyspělost autorky, 
svědčí o jejích odborných znalostech, tvůrčí a odborné erudici. 

 

Jednoznačné stanovisko oponenta, zda doporučuje či nedoporučuje disertační práci  

k obhajobě 

Doporučuji přijetí disertační práce Ing.arch. Evgenii Kuznetzovové s názvem  
„Prázdná veřejná prostranství a jejich potenciál v novodobé struktuře evropského města“ 
a po jejím úspěšném průběhu udělení vědecké hodnosti 

„Philosophie doktor" (Ph.D.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. 
oponent disertační práce 
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