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1. Aktuálnost tématu 
 
Zvolené téma, zabývající se vývojem a hledáním podpůrných prostředků pro rozvoj postindustriálního území, je 
v dnešní době vysoce aktuální a populární. 
 
Autor ve své práci analyzuje přístup k dalšímu využití těchto problematických území ve vybraných zemích tak, 
aby mohly být definovány podpůrné prostředky pro rozvoj postindustriálních území v České republice. 
 
Téma je také aktuální vzhledem k neustálým diskuzím kolem nástrojů územního plánování a jejich vazby na 
rozpočty státu, jednotlivých resortů, krajů, měst a obcí. V této souvislosti bych rád upozornil na skutečnost, že 
autor používá termín prostorové plánování, který však není v naší legislativě zakotven. A to jak z hlediska 
plánování regionálního rozvoje, tak z hlediska územního plánování. 
 
2. Zvolená metoda zpracování 
 
Metoda vědecké práce by měla být obecně založena a prezentována v následujících postupových krocích:  

• Analýza  
• Vyslovení hypotézy 
• Zobecnění 
• Aplikace výsledků pro podmínky České republiky 

 
Na úvod je provedena analýza „prostorového plánování“ (pozn. - předchozí odstavec) v České republice. 
Charakteristika a popis duálního systému plánování (územní plánování x plánování regionální rozvoje) v České 
republice není rozepsána v celé šíři. Chybí regionální plánování na úrovni resortů (resortní rozvojové programy), 
krajů (programy a strategie rozvoje krajů) a obcí (programy rozvoje obcí, integrované plány rozvoje měst). Tyto 
úrovně regionálního plánování také nejsou následně analyzovány. Také chybí charakteristika vazeb mezi 
územním a regionálním plánováním. Nástroje územního plánování v České republice jsou popsány a 
analyzovány dobře, na úrovni vědecké práce. 
 
Předkládaná doktorská práce velmi dobře provádí analýzu problematiky a formy podpory regenerace 
postindustriálních území v zemích, kde bylo toto téma úspěšně řešeno (Spolková republika Německo a Velká 
Británie). Celá problematiky je sledována a hodnocena jak z hlediska legislativního, tak i z hledisek 
ekonomických, kulturních a společenských. Podrobně jsou také analyzovány příklady regenerace města Lipska a 
Manchesteru.  
 
Práce vyhodnocuje formy podpory regenerace postižených území v SRN a Velké Británii a dobře vyhodnocuje 
možnosti jejich aplikace v České republice. Otázkou je uplatňování těchto podpor v rámci stávající legislativy 
České republiky. 
 
Pro podrobné zmapování řešené problematiky v České republice byly popsány a analyzovány čtyři deprimované 
lokality ve vybraných městech (Brno, Plzeň, Český Těšín, Česká Lípa). Na těchto případech jsou konkrétně 
prezentovány problémy v regeneraci problémových lokalit v podmínkách stávajícího plánování v České republice.  
 



Na základě analýzy a konkrétních příkladů deprimovaných území jsou správně vyhodnoceny překážky k úspěšné 
regeneraci měst v České republice a jsou definovány možnosti, jak tento neuspokojivý stav řešit. 
 
3. Splnění stanovených cílů 
 
Cílem práce byla analýza úspěšných příkladů ze zahraničí a možnosti aplikace použitých nástrojů pro rozvoj 
postindustriálních území v České republice. Tento cíl předkládaná práce naplňuje. 
 
Z hlediska vědecké práce se jedná o formu aplikovaného výzkumu. Pro ucelenost vědecké práce proto 
postrádám jasnější formulaci zobecnění řešeného problému, návrhu řešení, včetně námětů legislativních úprav. 
 
4. Původní výsledky řešení vědeckého problému 
 
Překládaná vědecká práce se nezabývá jenom obecnou rovinou problému, ale podrobně řeší problematiku na 
konkrétních příkladech. Tento přístup je přínosný z hlediska dokladování výsledků uplatňování současných 
nástrojů plánování v České republice na skutečný vývoj problematických území 
 
5. Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 
 
Vědní obor 
Předkládaná práce v každém případě obohacuje problematiku zabývající se rozvojem postindustriálních území 
českých měst. 
 
Praxe 
Za velmi přínosné v doktorské práci hodnotím důrazné upozornění na problém růstově orientovaných plánů 
dalšího rozvoje měst. Územní plánování v České republice zatím ve svých dokumentech nereflektuje skutečný 
stav ekonomických a demografických prognóz. Navrhován je převážně další územní rozvoj stimulovaný 
optimistickými představami samospráv a ekonomickými zájmy vlastníků pozemků. 
 
6. Formální úprava disertační práce 
 
Formální úprava disertační práce je na dobré úrovni. Nicméně bych si dovolil upozornit na problém popisu 
obrázků, kde v některých případech chybí přesnější popis (obrázek 9 – „platný územní plán?“, obrázek 22 a 23 –
„stávající – nový územní plán?“). 
 
 
7. Stanovisko oponenta 
 

Disertační práci doporučuji k obhajobě 
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