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1.  Aktuálnost tématu  

Disertační práce je zpracována na téma, které je vysoce aktuální. Tato skutečnost je dána tím, že nové 
formy participace veřejnosti při obnově sídel jsou realizována zejména za pomoci informačních a 
komunikačních technologií, které se dynamicky rozvíjejí. V kontextu disertačních prací Fakulty architektury 
VUT v Brně se jistě jedná o téma inovativní, možná však vzdálené běžně zpracovávaným tématům. Ale 
právě ve výběru aktuálního a inovativního tématu disertační práce lze spatřovat její přidanou hodnotu, 
přestože její struktura a obsah není vždy logický. 

2.  Zvolená metoda zpracování  

Hlavní výhrada k metodě zpracování disertační práce souvisí s podrobností, respektive (v některých 
pasážích) povrchností, zpracování některých podkapitol. Jedná se zejména o první část práce, kde autor 
analyzuje příklady obnovy některých měst v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku. Při tom není zřejmé, 
jaký klíč autor k výběru měst použil. Některá města jsou zpracována podrobně, např. Melk, u některých měst 
se však popis omezuje jen na několik odrážek. Práce v této části proto trpí značnou nevyrovnaností. 

Autor se měl pokusit o syntézu jednotlivých přístupů a tu následně využít jako přechod k dalším částem 
práce. Nebo naopak, i když ne zrovna vědecky správně, pakliže autor v kapitolách J.2 – J.5 velice podrobně, 
inovativně a  kreativně přistupuje k výzkumu nových forem participace veřejnosti při obnově sídel, měl tomu 
přizpůsobit výše zmíněnou první část práce. 

Autor se snaží o vhled do současného stavu řešené problematiky, a daří se mu to, leč některé podkapitoly 
jsou do textu včleněny násilně. Jedná se např. o podkapitolu o evidenci pozemků a jejím vývoji.   

3.  Splnění stanovených cílů  

Autorovi se i přes jistou kritiku spočívající v nesourodosti a neprovázanosti jednotlivých kapitol disertační 
práce, podařilo splnit její cíl. I když spíše než o výběr optimálních nových forem participace při obnově 
malých a středních měst na území Dolního Rakousku a Jihomoravského kraje se jedná o jejich výčet a 
popis. Přesto, jak autor píše, bude dostatečným zadostiučiněním, pakliže práce v prvé řadě povede 
k usnadnění orientace k problematice obnovy a současně bude inspirací pro kroky budoucí. V této 
souvislosti je třeba konstatovat, že takto formulovaný cíl předkládaná disertační práce splňuje. 

4.  Původní výsledky řešení vědeckého problému 

Vzhledem k aktuálnosti řešeného tématu, jeho inovativnosti a šíři, přináší disertační práce původní výsledky. 
Autor přináší množství konkrétních příkladů využití nástrojů k zvýšení participace veřejnosti na rozvoji území. 



Jde o cennou snahu systémově uchopit problematiku využití zejména informačních a komunikačních 
technologií k zvýšení míry participace. Autor prokázal vysokou míru invence a znalosti problematiky. 

5.  Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi  

Za nejvýznamnější kapitoly této práce lze považovat kapitolu J.4. Naopak již výše kritizované kapitoly 
zabývající se systémem obnovy měst a realizací obnovy některých vybraných měst nejsou příliš využitelné. 
Kdokoli, kdo by se chtěl o jednotlivých institucích a městech dovědět více, najde množství literatury, 
případně může využít další metody, jako jsou např. expertní rozhovory. 

6.  Formální úprava disertační práce  

Disertační práce má celkový rozsah 128 číslovaných stran. Vlastní práce ale prakticky začíná až kapitolou H 
na straně 15. Celková grafická úprava práce není příliš přehledná. V některých případech se některé kapitoly 
omezují pouze na výčty v odrážkách, což je přístup velice nestandardní. Samotný úvod (kapitola H) by si 
zasloužil podrobnější rozvedení. Z některých konkrétních příkladů formálních nedostatků lze jmenovat např.: 
nepříliš zdařilý překlad abstraktu do anglického jazyka (lze jen s nadsázkou o malých a středních městech 
hovořit jako o ,,cities“). Dále je např. uvedeno, že některé magistráty v Jihomoravském kraji nemají strategie. 
V této souvislosti je třeba zmínit, že magistrát je v Jihomoravském kraji pouze jeden. V ostatních případech 
se jedná jen obecní či městské úřady. Na straně 12 – 14 v obsahu se vyskytuje nestejná úroveň číslování 
např. J.1.5.2 versus J.1.6.1. V práci se vyskytuje několik překlepů, což je ale konstatováním, ne kritikou. 
Dále např. neexistuje ROP JM, jak je uvedeno na straně 29, či na str. 18 je uvedena neaktuální mapa 
regionu Centrope. 

Pozitivně lze ale hodnotit výběr vizualizace zajímavých projektů a konkrétní grafické ukázky (např. anketních 
průzkumů na telefonu atp.). 

7.  Hodnocení závěrů a doporučení 

Autor disertační práce prokázal značnou míru erudice a za použití konkrétních příkladů nových forem 
participace vytvořil práci, která je inovativní a přínosná. Práce má však i své nedostatky, které jsou uvedeny 
výše. Přesto disertační práci ,,Nové formy participace při obnově malých a středních měst“  

doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky a náměty k obhajobě: 

1. Vysvětlete souvislost Vámi vybraného zdroje (příručky) „Zkus to takhle“ („Try It This Way“) a vybraných 
systémů obnovy měst. 

2. Vysvětlete pojem MAS (strana 34). V čem spočívá jejich činnost? 

3. Byly některé z Vámi popisovaných nových forem participace při obnově malých a středních měst již 
použity na území ČR v praxi? 

 

 

V Brně dne 29.1.2013   

         Mgr. František Kubeš, v.r. 


