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(§ 47 odstavec 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách: „Studium se řádně ukončuje státní 

doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k 

samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. 

Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.“) 

1 Aktuálnost tématu 

Práce se zabývá dnes velmi živou tématikou pěšího pohybu ve městech. V době, kdy je chodec obecně 
dosti opomíjeným a často na okraj zájmu dopravních řešení odsunutým prvkem provozu, je potřeba 
vrátit pokud možno čistý pěší pohyb zpět do života měst, především pak do jejich center. Všechna sídla 
a velká města zvláště, jsou dnes pod obrovským tlakem různými způsoby prosazovaných nároků 
zejména individuální automobilové dopravy. Často, nevědomky nebo i záměrně je opomíjeno, že právě 
pěší pohyb je jedním z hlavních městotvorných prvků. 

Téma dizertace je aktuální a jeho řešení v praxi potřebné. 

2 Zvolená metoda zpracování 

Metoda zpracování postupuje od definování východisek a cílů, přes studium literatury, sběr potřebných 
informací a dat, jejich analýzu a vyúsťuje v doporučení pro další řešení problematiky. Přehledně ve 
schématu je metoda nastíněna v závěru kapitoly 3. 

Zvolená metoda zpracování vychází z dobrého vymezení předmětu práce a stanovení základních cílů. 
Práce je postavena na dobré analýze problematiky, včetně hodnocení dalších souvislostí (technických, 
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sociálních atd.). Je podložena vhodnou odbornou literaturou uvedenou v seznamu pramenů a literatury 
a příklady řešení z České republiky i ze zahraničí (kapitoly 5, 14, 15).  

Pozitivně hodnotím skutečnost, že problematika je uvedena do kontextu s udržitelným plánováním 
území (kapitola 6) a rovněž, že se zabývá pěší dopravou na konkrétních případech evropských i 
českých měst, včetně města Brna (kapitola 16). 

Použité metody lze hodnotit jako vhodné pro řešení dané problematiky. 

3 Splnění stanovených cílů 

Dizertační práce chce poukázat na co nejvíce aspektů tvorby města ve vztahu k pěší dopravě. Cíle 
vychází ze zadání práce a jsou definovány v kapitole 2. Jsou pojaty široce ale výstižně. Jsou jimi: 
Analýza úlohy chodce v dnešní struktuře města a nalezení optimálních funkčních, prostorových a 
provozních vazeb mezi veřejnými prostory a souvisejícími aktivitami pro usnadnění pěšího pohybu. Dále 
charakteristika veřejného prostoru a souvisejících aktivit, zejména pěšího pohybu, jako jednotného 
urbanistického a architektonického celku. Rovněž upozornění na chůzi jako na součást životního stylu, 
nalezení optimálních řešení veřejných prostranství, včetně možností participace obyvatel na řešení 
problematiky. Základem pro jejich dosažení je shrnutí a analýza známých poznatků. 

S ohledem na dále uvedené lze konstatovat, že stanovené cíle práce naplňuje. 

4 Postup řešení problému, výsledky práce a její konkrétní přínos 

Práce vychází z analýzy vývoje a stavu měst a lidské společnosti ve vztahu k úloze a postavení chodce 
s ohledem na jeho vztah k okolí, věk, místo ve společnosti apod. Analýza pěšího pohybu ve městě byla 
provedena v kontextu interakce chodce s veřejným prostranstvím, jeho vnímáním a užíváním (pohyb, 
rekreace, shromažďování, obchod atd.), rovněž ve vztahu k dalším druhům dopravy i v historických 
souvislostech. Je zde dobře popsána dnešní nerovnováha mezi automobilovou „pohodlnou“ a pěší 
„namáhavou“ dopravou. 

V kapitole 6 uvádí autorka problematiku do souvislosti s dnes velmi popularizovaným, ne však vždy 
správně chápaným, udržitelným, resp. trvale udržitelným rozvojem. Zejména slovo „trvale“ je v kontextu 
lidské společnosti poněkud přehánějící. Lze však říci, že autorka správně chápe i hodnotí vztah pěší a 
další dopravy k tomuto fenoménu, jako širokou nabídku různých k prostředí co nejšetrnějších druhů 
městské dopravy. 

S využitím různých zdrojů práce dále popisuje možnosti modelování pěšího pohybu i jeho klíčová místa 
jako např. nákupní centra a nastiňuje možnosti participace obyvatel na tvorbě města. Zabývá se 
vnímáním prostoru, zejména chodci, jeho fyzikálními a lidskými dimenzemi i vztahem kvality pěší 
dopravy a kvality městského prostředí. Možná řešení jsou doložena příklady z evropských a českých 
měst s podrobněji rozebíranou problematikou města Brna. 

V práci jsou v kapitole 17 uvedeny klíčové body pro zpracování návrhů územních plánů. Jsou zde 
definována obecná pravidla, která se mohou při tvorbě územně plánovací dokumentace uplatnit. 
V závěru však postrádám jejich stručné a přehledné shrnutí. Rovněž by bylo vhodné uplatnit i více 
osobních praktických zkušenosti autorky v této problematice. 

I přes drobné nedostatky hodnotím zvolený postup i výsledky práce pozitivně. 
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5 Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 

Téma práce je dnes velmi aktuální. Trvalý rozvoj automobilové dopravy a soustavné uhýbání jejím 
požadavkům na úkor jiných druhů dopravy, rozhodně není rozvojem udržitelným. Definované zásady 
pro uplatnění v praxi jsou dobrým předpokladem pro využití výsledků této práce odbornou veřejností 
v praxi i výuce a k dalším pracím na tématu. 

Práce má předpoklady, aby bylo možno její výsledky dále využívat. 

6 Formální úprava dizertační práce a jazyková úroveň 

Celková grafická úprava dizertace je velmi dobrá. Po stránce slohové a gramatické je práce rovněž na 
dobré úrovni. Ocenit je třeba bohaté využití literatury a dalších pramenů i uvádění odkazů na zdroje 
v textu. Vzhledem k tomu, že jde o práci v oboru urbanismus lze doporučit větší využití obrazového 
materiálu (fotografie, výkresy územně plánovací a jiné dokumentace atd.). 

Práce je přehledně a logicky členěna. Bylo by vhodné v závěru přehledně a stručně uvést doporučení 
pro další výzkum a práce na tématu a zrekapitulovat hlavní závěry.  

Formální zpracování je s ohledem na uvedené zdařilé. 

7 Splnění zákonných podmínek a doporučení k obhajobě 

Autorka dizertační práce naplnila podmínky zadání a prokázala schopnost samostatné vědecké a tvůrčí 
činnosti v oboru urbanismus. Vyzvednout lze především dobrou volbu aktuálního tématu, podrobnou 
analýzu, uvedení do širších souvislostí a schopnost vyvodit závěry pro další teoretickou práci i praxi. 

Doporučuji tuto dizertační práci k obhajobě. 

 

 

 

 

 

Brno 28. 11. 2011       Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

 


