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Autor předkládá výsledky svého výzkumu, realizovaného ve formě studie možností 
záchrany tradiční pivovarské architektury Čech, Moravy a Slezska, která se podle 
názoru autora stala v současnosti ohroženým druhem. Těžiště celé práce je tudíž 
posazeno do oblasti zkoumání zákonitostí a podmínek, ale také zdařilých příkladů 
úspěšné adaptace zástupců rozsáhlého fondu našich historických pivovarů.   
 
1. Aktuálnost tématu disertační práce 
 Jak autor konstatuje hned v úvodu práce, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dnes 
existují stovky pivovarů, které stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary 
opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají bez kousku naděje 
na obnovu. Z tohoto úhlu pohledu je možno říci, že aktuálnost tématu dosahuje 
nejvyššího možného stupně. 
Industriální architektura obecně, ale také tradiční pivovarská architektura se 
v posledních desetiletích těší zvýšenému zájmu a rostoucí popularitě. Vznikají 
odborná badatelská centra, jsou realizovány vědeckovýzkumné úkoly, do dění se 
aktivně zapojují vysoké školy. Systematicky je mapováno průmyslové dědictví 
v České republice včetně kategorie pivovarů. Předložená práce si klade za cíl zapojit 
se do tohoto proudu a svým dílem přispět k poznání, zmapování a záchraně 
ohrožených objektů našeho pivovarského dědictví. 
 
2. Splnění stanoveného cíle disertační práce 
Cíl práce byl autorem definován jako stanovení přístupu k pivovarskému dědictví, 
formulování možností revitalizace, rekonstrukce nebo konverze pivovarských objektů 
nebo areálů na základě inventarizace pivovarů a následně jejich selekce a 
hodnocení. Nedílnou součástí cíle disertační práce bylo vytvoření databáze 
zachovalých pivovarských objektů směřující k propagaci a popularizaci tohoto 
specifického architektonicko-stavebního fondu. Po prostudování práce konstatuji, že 
stanovený cíl autor bezezbytku naplnil. 
 
3. Postup řešení problému, výsledky disertační práce, její přínos 
Práce je přehledně rozčleněna do jednotlivých kapitol, které logicky navazují a dávají 
celému elaborátu srozumitelnou strukturu. Úvodní kapitoly podávají informace o 
současném stavu poznání problematiky, nabízejí data potřebná pro pochopení 
tématu, volby metod a postupů, které jsou prezentovány v hlavní části disertace, 
zakončené závěry autora. 
Z pohledu metodického přístupu k řešení problému je tedy práce plně v souladu 
s nároky na vědecký elaborát. 



K otázce výsledků disertační práce a především k otázce jejího přínosu se vyjadřuji 
v následující kapitole. 
 
4. Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 
Specifikum řešeného tématu přímo předurčuje využití práce podobného charakteru 
jak v praxi, tak i při rozvoji příslušného vědního oboru. 
Nesporné je, že předkládaná disertační práce může v praxi posloužit laické i odborné 
veřejnosti, managementu vlastníků objektu nebo municipalitám či jiným institucím  při 
hledání cesty pro záchranu, nápravu škod a další rozvoj jedinečné architektonické 
struktury tradičního českého pivovaru – a to přinejmenším jako jeden z možných 
modelů postupu. 
Sám autor zároveň poukazuje na skutečnost, že je proto důležité být na tuto 
skutečnost připraveni a zamýšlet se nad tím, co musí následovat. Je nezbytné 
propracovat na obecné či vědecké úrovni nástroje, postupy a mechanismy záchrany 
a obnovy tradiční pivovarské architektury, poškozené díky dramatickým změnám 
naší společnosti v posledních sto letech. A právě v tomto spatřuji význam 
předkládané práce pro rozvoj příslušného vědního oboru. 
 
5. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 
Rovněž po formální a adjustační stránce je možné konstatovat, že práce vykazuje 
velmi vysokou, takřka profesionální úroveň. Texty jsou bohatě doplněny grafickými 
přílohami s vysokou výpovědní schopností, zajišťujícími snadnou srozumitelnost 
předkládaných dat a zvyšujícími čtivost textu, což je pro vědeckou práci, která má 
v tomto případě sloužit také veřejnosti, rozhodně přínosné. V předložené práci 
nechybí kvalitně zpracovaný citační a poznámkový aparát, rozsáhlý seznam použité 
literatury a pramenů, ale také například slovník pivovarských pojmů. Je rovněž 
zřejmé, že autor akceptoval a zapracoval kritické připomínky k formální stránce, 
uvedené v Posudku pojednání disertační práce. 
  
6. Podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona 
S ohledem na specifické definování řešeného tématu je zcela nepochybné, že práce 
obsahuje původní autorské myšlenky a texty. Logická struktura práce a její obsahová 
podstata navíc přesvědčivě prokazují schopnost samostatné vědecké a tvůrčí 
činnosti autora. 
 
7. Stanovisko oponenta 
Po prostudování předložené disertační práce, posouzení metodického postupu 
autora a závěrů, ke kterým dospěl, jednoznačně doporučuji disertační práci 
k obhajobě. 
 
 
 
 
V Brně, dne 15. května 2018  
 
 
 
 
     …………………………………………………………… 
              doc. Ing. arch. Ivo Boháč, PhD. 


