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Posudok je vypracovaný na základe menovania oponentom dizertačnej práce od 

predsedu komisie prof. Ing. arch. Jana Koutného, CSc. a v súlade s v ňom stanovenými 

požiadavkami. 

Aktuálnosť témy 

Téma dizertačnej práce je bezo sporu vysoko aktuálna. Práca sa zameriava na otázky 

potenciálu priemyselného dedičstva z hľadiska ich uplatnenia v procesoch programovania a 

prípravy revitalizácie opustených areálov priemyselného dedičstva, kde profilovým segmentom 

skúmania sú areály historických pivovarov na Morave. Tento segment v histórii hospodártva 

Čiech a Moravy po dlhé stáročia zohrával významnú rolu, čo je jedným zo závažných faktov – 

potenciálom – pre ich ďalšie uplatnenie v programoch rozvoja miest a regiónov aj v súčasnosti.  

Naplnenie cieľa práce 

 Ciele práce formulované v časti 2.2. Cíl práce str. 15-16: “... přizpět k záchraně 

ohrožených objektů pivovarského dédictví v České republice”, snaha ”... o stanovení přístupu k 

pivovarskému dědictví, formulování možností revitalizace nebo konverze pivovarských objektů 

a areálů na základě inventarizace pivovarů, následně jejich selekce a hodnocení”, ako aj 

”hledat optimální typologický model umožňující znovuobnovení nebo konverzi pivovarských 

objektů, které v dnešní době nemají jasnou vizi do budoucna.”, sú zhruba splnené, keď autor 

sa týmito okruhmi v predloženej práci zaoberá, hoci vlastné jednoznačné závery neformuluje. 

Podobne je to so splnením čiastkových cieľov, ktorých formulácia nie je jednoznačná: 

“Částeční cíle by měly směřovat k vytvoření komplexní databáze zachovalých pivovarských 

objektů, následovat by měla propagace vybraných pivovarských areálů a objektů zejména v 

řadách laické i odborné veŕejnosti ... a další spolupráce s TU Wien ...”. Autor v závere práce 

pripája Přehled dochovaných pivovarů Moravy a Slezska (Příloha 1., str. 117 – 121), no nikde 

v práci neuvádza ako tento prehľad vznikol – či je to výber z už existujúcich databáz 

priemyselného dedičstva ČR, alebo je to prehľad lokalít, ktoré sám identifikoval ako vhodné na 

revitalizáciu či konverziu a či prehľad je v korelácii s mapkou na obr. 2. Praktickú využiteľnosť 

tohto prehľadu v procesoch programovania rozvoja sídiel a regiónov by podporilo doplnenie 
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ďalších atribútov, ktoré podmieňujú prístup k zachovaniu týchto areálov tak, ako to autor 

spomína v časti 7. Hodnocení pivovarských objektů, resp. v časti 8. Možnosti pŕístupu k 

obnově historických pivovarů.  

Čiastkový cieľ “propagace vybraných pivovarských objektů  a areálů...” je splnený 

najkonkrétnejšie, keď autor im venuje časti 9 a 10. Podnetnosti časti 9. Pŕípadové studie 

zdařilé obnovy průmyslového dědidctví by prospelo, keby bola rozčlenená na realizácie v 

zahraničí a v Čechách – výraznejšie by vystúpili okolnosti (podnety alebo limity) realizácií v 

odlišných kultúrnych aj hospodárskych podmienkach. Oceňujem časť 10. Zapojení vysokých 

škol a studentů do památkové obnovy, (aj keď presnejšie by bolo vyjadrenie o ich účasti v 

procesoch prípravy pamiatkovej obnovy), ktorá doteraz nedostatočne využívaný potenciál 

odborných kapacít pre formulovanie vízií a perspektív priemyselného dedičstva.  

Sumárne možno konštatovať, že autor formulované ciele práce naplnil.  

Pôvodnosť výsledkov riešenia 

 Téma dizertačnej práce – historické pivovary – sa dotýka závažných prvkov 

hospodárskeho (a kontextuálne aj spoločenského) rozvoja lokalít a regiónov Čiech a Moravy 

nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Aj keď historické a technologické aspekty tohto rozvoja 

sú v odbornej literatúre relatívne dobre spracované a aj v povedomí verejnosti rezonujú, ich 

transpozícia do povedomia a praxe rozhodujúcich aktérov prípravy a realizácie rozvojových 

programov obcí už tak zreteľné nie sú. Autor práce identifikuje príčiny tohto nesúladu v 

nedostatočnom rozšírení odborného poznani, ktoré sa prejavuje v izolovanom vnímaní 

hodnotenia arreálov – najmä ako nepreviazanosť hodnôt kultúrnych (pamiatkových) s 

hodnotami priestorovo-technickými a dopadom na náročnosť ekonomických faktorov. 

Ekonomická náročnosť obnovy / revitalizácie nevyužívaných areálov priemyselného dedičstva 

vo všeobecnosti sa vníma izolovane – bez overenia dopadu na návštevnosť a jej ekonomické 

efekty v  dotknutých lokalitách. Preto – ako pomôcku pre potenciálnych investorov revitalizácie 

historických pivovarov – autor uvádza prehľad kľúčových typologických prvkov pivovarov s 

vyjadrením ich využiteľného potenciálu. Svoj výskum ďalej zameriava na inšpiratívne, t.j. 

zdarilé prípady revitalizácie priemyselného dedičstva tak v zahraničí ako aj v prostredí Čiech a 

Moravy. Realizované a publikované akcie sleduje cez prizmu prínosu pre rozvoj konkrétnej 

lokality / regiónu, alebo  s ohľadom na jeho finančné pozadie (náročnosť).  

Tento prístup k analýze inak známych faktov možno hodnotiť ako pôvodný prínos 

práce. Ako vyplýva zo zoznamu vlastných publikovaných prác, autor sa problematikou 

zaoberá dlhodobejšie, pričom parciálne výsledky publikoval na vedeckých podujatiach. Škoda, 

že svoj prístup nezhrnul do odporúčanej postupnosti – metodiky: čo hodnotiť ktorým krokom a 

prostredníctvom akých kritérií. V predloženej forme práca vysiela síce silný iniciačný náboj, no 

jeho aktivizačné pôsobenie závisí od osobnostnej výbavy čitateľa, či si inšpiráciu dokáže 

pretaviť do konkrétnych procesných alebo rozhodovacích aktivít.   

Význam pre prax alebo rozvoj vedného oboru 

Predložená dizertačná práca v oblasti teórie architektúry, resp. ochrany a využitia 

kultúrneho dedičstva neprináša principiálne nové poznatky. Obohacuje však doterajšiu 

výskumnú produkciu z aspektu identifikácie potenciálu nevyužívaných komplexov 
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priemyselného dedičstva (tu: pivovarkých areálov) ako východiska pre záchranu jeho 

kultúrnych hodnôt a zároveň na rozvoj dotknutých lokalít a regiónov. Práca indikuje priestor na 

perspektívne výskumy, načrtáva možné postupy riešenia.  

Pre prax práca prináša inšpirácie: jednak pre formovanie a budovanie pozitívneho 

vzťahu verejnosti (vrátane samosprávy a decíznej sféry programovania rozvoja) k fondu 

priemyselného dedičstva a jeho kvalitám, jednak pre jeho udržateľné využívanie ako aktívneho 

prvku lokálneho rozvoja. Autorom uvedené (v našich podmienkach nie veľmi známe) inšpirácie 

z dobrých skúseností realizovaných v zahraničí majú vysoký potenciál posunúť prax tak 

v polohe samotného procesu obnovy, ako aj v polohe programovania rozvoja obcí a regiónov.  

Formálna úprava dizertačnej práce 

Obsahové členenie práce odráža mnohostrannosť autorom sledovaných aspektov 

témy.  Je logické, vnútorná nadväznosť je vyhovujúca, rozsah jednotlivých kapitol je relatívne 

vyvážený. Vývody autora uvedené v závere práce by bolo vhodné čiastočne priradiť k iným 

kapitolám (napr. medzi dobré príklady), čiastočne sformulovať ako vlastný autorský návrh. 

Samotný záver práce , ktorý v predloženej forme je sumarizáciou skúseností z prípadových 

štúdií, by tak mohol preukázať splnenie predpokladaných zámerov práce. V predloženej forme 

práce si prínosy a odporúčania, ako aj splnenie cieľov musí identifikovať čitateľ sám. 

Práca má v zásade slušnú jazykovú úroveň. Autor korektne cituje literatúru a iné 

informačné zdroje, neuvádza však – podľa akého citačného predpisu uvádza svoje zdroje 

informácií. Formálna úprava práce je dostatočná, text je vhodne členený a dobre čitateľný.  

Grafická úroveň práce s ohľadom na profesnú prípravu autora – ako architekta – je 

priemerná až slabšia. Umiestnenie niektorých obrázkov na nasledujúcej strane po veľkej čistej 

ploche v texte je mätúce (čitateľ očakáva novú kapitolu) – stačilo by upraviť veľkosť obrázku. V 

práci autor používa minimum vlastných obrázkov, čakali by sa aspoň vlastné fotografie – aj 

ako dokument vykonaného vlastného terénneho výskumu.    

Záver 

Celkovo možno konštatovať, že predložená dizertačná práca aj napriek uvedeným 

nedôslednostiam v obsahovom spracovaní a vo formálnej úprave vyhovuje požiadavkám 

kladeným na dizertačnú prácu.  

Konštatujem, že dizertačná práca Historický pivovar – potenciál regionálneho 

rozvoja autora Ing. arch. Štepána Moslera spĺňa požiadavky § 47, ods. 4 zákona č. 

111/1998 o vysokých školách ČR v znení neskorších predpisov, takže odporúčam, aby 

bola prijatá k ďalšiemu konaniu a po úspešnej obhajobe bola menovanému udelená 

vedecká hodnosť PhD vo vednom odbore Architektura.    

 

 

V Bratislave, 11. 5. 2018    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

           doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.  
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Otázky do vedeckej rozpravy – obhajoby dizertačnej práce Ing. arch. Štepána Moslera: 

1.  Autor v kapitole 2.3. Postup práce (str. 16) uvádza, že “zaměření práce se determinuje 

zejména na oblast Moravy a Slezska, která by si zasloužila hlubší studium a prozkoumání”. 

Ako príklady vývoja pivovarských areálov však predstavuje pivovar Buštěhrad na Kladensku, 

alebo Lobeč na Kokořínsku. Môže dizertant predstaviť charakteristiky stavebného vývoja 

niektorého / niektorých pivovarov z územia Moravy a Sliezska, ktorými sa zaoberal?  

2.  V čom autor vidí konkrétny potenciál týchto pivovarov pre rozvoj dotknutej oblasti / 

regiónu? (t.j. buď pre rozvoj služieb pre obyvateľov, alebo pre cestovný ruch – prosím 

špecifikovať konkrétnu službu s argumentáciou merateľných aspektov potenciálu! ) 

 


