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1. Aktuálnost tématu 

    Práce „Veřejné prostory historického jádra Brna „ je aktuální.Veřejné prostory se v 

    posledních letech transformují, stávají se přitažlivější.Hledají se možnosti jak je oživit. 

    Množství informací, které práce přináší je pro tento proces hledání jejich nové podoby  

    důležitým informačním a studijním materiálem. 

 

2. Zvolená metoda zpracování 

    Metoda zpracování tematu je logická.Nástin historického vývoje vybraných prostorů je  

    dobrým podkladem pro jejich hodnocení, pro pokus o jejich typizaci  a klasifikaci.která 

    může přispět k úvahám o jejich úpravy. Srovnání  s podobnými příklady  v jiných městech 

    přináší zajímavé  další poznatky a hlediska. Závěrečné definování podmínek  ke zvýšení  

    přítažlivosti a obytnosti veřejných městských prostorů je konkretním výsledkem práce. 

 

3. Splnění stanovených cílů 

    Práce si klade za cíl definovat podmínky  za kterých lze zvýšit užitkové vlastnosti  

    veřejných prostorů. K obecným závěrům  dochází rozborem jejich historického  hledáním 

    vlivů a prvků, které je formovaly, Tento rozbor je bezpochyby  nezbytnou součástí úvah 

    o jejich aktuální transformaci.  

    Autorka práce se v této části svých úvah nemůže přirozeně vyhnout určité míře subjektiv- 

    ních pohledů, které jsou s ohledem na povahu věci nevyhnutelné. Její poznatky mají i v  

    těchto souvislostech  svoji hodnotu, vzhledem k tomu, že se opírají o obsáhlý  rozborový  

    materiál a o podrobné studium podkladů.  

    Hledání obecných zákonitostí naráží při tom na individuální charakter posuzovaných pří- 

    kladů. Některé podmínky  přispívající k úspěšnému aktuálnímu řešení úprav však jistě 

   platí obecně. 

   V tomto smyslu lze konstatovat, že cíle práce jsou naplněny. 

 

4 Původní výsledky řešení vědeckého problemu 

   Prací podobného zaměření  je  celá řada. Autorka uvádí jejich obsáhlý seznam.Je zřejmé, 

   že se některé úvahy v různých elaborátech opakují. 

   Vymezení tematu na pět konkrétních historických prostorů města Brna a jejich podrobné 

   rozbory je bezpochyby originální a púvodní. Jiní autoři podobných publikací výcházejí 

   zřejmě z odlišných společenských a historických souvislostí, a mají tedy na závěrečná  

   hodnocení  jiné vlivy. 

   Ze známých cizích prací , které mají obecnou platnost a ovlivnily urbanistickou teorii 

   i  praktické realizace, považuji za zásadní  publikaci J. Jacobsouvé, která definovala 

   přesvědčivě podmínky společenské přitažlivosti  veřejných městských prostor. Autorka 

   této  disertační práce  je přirozeně cituje. 

   Jiný zajímavý příspěvek k tematu, který dokládá šíři možných přístupů, přinesl známy 

   portugalský architekt A. Siza, který varuje před akustickým a optickým  zaplněním  

   veřejných prostorů, které můžeme sledovat při snahách je  oživit všemi prostředky. 

   S tímto vědomím je třeba připustit, že každý návrh na transformaci nějakého veřejného  

   prostoru je vždy unikátním dílem k jehož vzniku jsou rozsáhlé podklady a rozbory nutné. 



 

5. Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 

     Práce je založena na bohatém informačním materiálu.Může sloužit jako velmi  dobrý  

     podkladový materiál při úvahách o konkrétních realizacích. Přispívá rovněž k tříbení 

     názorů na aktuální problematiku z širšího pohledu. Pro konkrétní realizace i pro obecné  

     úvahy poskytuje  srovnávací podklady nezbytné pro závažná rozhodnutí. 

     Lze konstatovat, že má tedy pro vědní obor význam v poloze teoretické i praktické. 

 

6.Formální úprava disertační práce. 

     Formální úprava disertační práce  je kvalitní a odpovídá jejímu zaměření. Nabízí rozsáhlý 

     materiál, množství odkazů a celkově přehlednou formu. 

 

7.Jednoznačné stanovisko 

     Doporučuji práci k obhajobě. 
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