
Oponentský posudek disertační práce Ing. Petry Novákové  

„Veřejné prostory historického města Brna – náměstí“ 

 

Aktuálnost tématu 

Vzhled brněnských náměstí je velkým tématem urbanistickým i politickým a 

v posledních letech se opravdu kolem brněnských veřejných prostorů hodně 

diskutuje, protože se také hodně děje. Nedávno byla ukončena úprava dvou 

klíčových veřejných prostorů – Náměstí Svobody a Moravského náměstí (části 

před Místodržitelským palácem), krátce předtím bylo nově upraveno Komenského 

náměstí, proběhly architektonické soutěže na Zelný trh, Dominikánské náměstí, 

Mendlovo náměstí, vypsaná je soutěž na Konečného náměstí, vzrušené veřejné 

mínění vedlo k odstranění skleněného pomníku třetího odboje z veřejného 

prostoru (momentálně patrně bez názvu) pod Petrovem na styku Nádražní a 

Hybešovy ulice. Soutěžilo se a navrhovalo také u dalších veřejných prostorů 

historického jádra Brna – tzv. Římského náměstí a u hotelu Internacionál mezi 

ulicemi Besední a Veselou (návrh nové budovy pro brněnskou filharmonii).  

Hodnocení: 

Téma brněnských historických veřejných prostorů je velmi aktuální (včetně diskuzí 

o realizovaných úpravách). 

 

Zvolená metoda zpracování 

Disertační práce obsahuje (vedle dílčích) především dvě velké kapitoly: Analýzu 

současného stavu poznání (str.22-48) a Vlastní výsledky práce (str.49-176). 

V Analýze se zpracovatelka věnuje terminologii, obecně historickému vývoji 

náměstí a teoretickým východiskům. V kapitole Vlastní výsledky práce úvodní 

krátký historický vývoj města Brna ústí ve výběru šesti brněnských historických 

náměstí (Náměstí Svobody, Zelný trh, Kapucínské náměstí, Dominikánské 

náměstí, Jakubské náměstí a Šilingrovo náměstí), které pak zpracovává 

monograficky s podkapitolami historická analýza, urbanisticko-prostorová analýza, 

provozní analýza, funkce a aktivity, sociální aspekty, současný stav, potenciál a 

výzvy. Po tomto katalogovém zpracování autorka jmenovaných šest brněnských 

náměstí třídí do pěti základních typů náměstí (hlavní náměstí – Nám.Svobody, 

tržiště-obchodní náměstí – Zelný trh, náměstí podmíněné dominantou – 



Dominikánské náměstí, náměstí s volně stojící dominantou – Jakubské náměstí a 

dopravní náměstí – Šilingrovo náměstí). Tato klasifikace autorce slouží jako 

„základ pro jejich další interpretaci a srovnávací studii“. Pro srovnání autorka 

vybrala čtyři rakouská města (Graz, Salzburg, Linz a Klagenfurt) a jejich náměstí 

pak systematicky srovnává podle pěti jmenovaných typů náměstí. Srovnává jejich 

tvar, velikost, měřítko a polohu; prvky drobné architektury; významné stavby a 

funkci. Pro sumarizaci srovnávací analýzy si zpracovatelka zvolila dvě kritéria – 

„identifikátor“ (nositel kompozičních změn) a „magnet“ (transformace z hlediska 

funkční náplně). Sumarizaci podává formou tabulky. Celá práce směřuje ke 

kapitole „6.6 Tvorba městského interiéru – podmínky obytnosti náměstí“, jež je 

v stanovených cílech práce chápána jako vrchol, tedy hlavní cíl disertační práce.   

Hodnocení: 

Zvolený metodický postup (vymezení problematiky - stav bádání - zvolení 

předmětu - jeho analýza, srovnání a syntéza), včetně literatury a poznámkového 

aparátu, je ideální pro zpracování dané tématiky a autorka předvedla dostatečnou 

erudici, nutnou k vědeckému zpracování tématu z pohledu urbanisty. V rámci 

medailonů jednotlivých brněnských náměstí se zpracovatelka obsáhle věnuje 

historii jednotlivých náměstí (včetně historických funkcí), údaje ovšem nekriticky 

vybírá z publikované literatury a jako historická práce by předložená disertace 

rozhodně neobstála. V našem případě však nejde o historickou práci a proto 

kritiku v tomto ohledu dále nerozebírám. Kritickou připomínku ovšem vznáším 

směrem k výběru šesti brněnských náměstí, který nepovažuji za reprezentativní. 

Zpracovatelka zdůvodňuje svůj výběr na str.54 tím, že „výběr náměstí byl v prvé 

řadě dán polohou v centrální části města, tedy na území původního historického 

jádra, které bylo dříve sevřeno středověkými hradbami. Pouze tato náměstí mohou 

exaktně vypovídat o vývoji a postupném utváření veřejných prostranství města 

Brna od jeho počátků až po současnost“. Jednak to není pravda (prostor 

Šilingrova náměstí ležel vně středověkých hradeb a náměstí se v dnešní podobě 

konstituovalo až po stržení Brněnské brány po polovině 19.století; naopak uvnitř 

hradeb leželo prostranství dnes nazývané Římským náměstím, které autorka 

neuvádí), ale hlavně jsou tu další brněnská náměstí, která jsou historická a mají 

mnohem větší vypovídací hodnotu, pokud jde o „postupné utváření veřejných 

prostranství města Brna od jeho počátků až po jeho současnost“. Mám na mysli 

především tato náměstí a prostranství: Moravské náměstí (obě části), 



Komenského náměstí, Malinovského náměstí, prostranství charakteru náměstí 

bez názvu u městských lázní pod Petrovem, Mendlovo náměstí a Náměstí 

28.října. Zvláště obě posledně jmenovaná by si zasloužila zahrnutí do autorčiny 

práce. Mendlovo náměstí je mnohem příhodnějším zástupcem tzv. typu 

dopravního náměstí než Šilingrovo náměstí a Náměstí 28.října s velkým parkem je 

pak zástupcem typu, který autorka opomněla (náměstí s parkem). 

 

Splnění stanovených cílů 

Zadaným cílem disertační práce bylo zaměření na veřejné prostory – náměstí 

historického jádra města Brna.  

Zpracovatelka formulovalo svůj cíl na jednom místě práce slovy „sledovat a 

graficky zpracovat historický vývoj urbánní textury města Brna s ohledem na vznik, 

změny tvaru a funkce náměstí a následně vytvořit klasifikaci urbanistických typů 

brněnských náměstí; dále potom zkoumat vzájemný vztah tvaru, funkce a 

umístění děl tzv. drobné architektury a sochařství“, na jiném místě píše, že jí jde o 

„nalezení podmínek a zákonitostí, podílejících se na obytnosti náměstí a využití 

těchto poznatků ke zvýšení atraktivity městského interiéru v městě Brně“. 

Hodnocení: 

Autorka si zřejmě stanovila dva cíle. Prvním bylo „sledování a grafické zpracování 

historického vývoje urbánní textury města Brna s ohledem na vznik, změny tvaru a 

funkce náměstí a následně vytvoření klasifikace urbanistických typů brněnských 

náměstí (a zkoumání vzájemného vztahu tvaru, funkce a umístění děl tzv. drobné 

architektury a sochařství)“, druhým cílem bylo „nalezení podmínek a zákonitostí, 

podílejících se na obytnosti náměstí a využití těchto poznatků ke zvýšení 

atraktivity městského interiéru v městě Brně“. Formálně zpracovatelka splnila oba 

stanovené cíle, nicméně značně nerovnoměrně. Úvodu do práce a problematiky 

věnovala 37 stran, prvnímu cíli 111 stran a druhému cíli (hlavnímu vrcholu práce?) 

16 stran. Nejde ani tak o počet stran, jako spíše o deklarovaný záměr, že 

„disertační práce si klade za cíl nabídnout nová východiska a náměty, které 

přispějí k lepšímu využívání i vzhledu náměstí“ (citováno ze str. 165). Autorčiny 

formulace na str.166 – 176 v kapitole „Podmínky podílející se na obytnosti 

náměstí“ jsou ovšem mnohem více obecnými (občas silně subjektivními) 

deklamacemi, než aby skutečně mohly být využity ke „zvýšení atraktivity 



městského interiéru v městě Brně“. Nepovažuji to však za zásadní problém, neboť 

splnění prvního cíle je dostatečné pro formát disertační práce. 

 

Původní výsledky řešení vědeckého problému 

Autorka nově vytvořila klasifikaci brněnských náměstí a stanovila jejich 

urbanistické typy. 

 

Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 

Zpracovatelkou zvolená forma podrobné urbanistické analýzy a zhodnocení 

z různých hledisek může sloužit jako východisko dalším studiím.  

 

Formální úprava disertační práce 

Odpovídá požadavkům na disertační práce. 

 

Stanovisko 

Přes výše popsané dílčí výhrady se domnívám, že autorka v celkovém souhrnu 

splnila nároky požadované na disertační práce v daném oboru a její práce může  

být obhájena. 

 

 

PhDr. Petr Kroupa 


