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Aktuálnost tématu disertační práce : 

 
Zvolené téma práce “ Ekonomické ukazatele udržitelného urbanistického rozvoje středně 

velkých měst“ lze označit za velmi aktuální, protože řeší problematiku která byla po dlouhá 
léta považovaná za neřešitelnou v reálné rovině „relevantních výstupů“ z hlediska posouzení 
sídel a jejich udržitelného rozvoje z ekonomického úhlu pohledu. Téma postupuje od fádních 
čísel statistik k jejich zpracování několika metodami a na základě dalších podkladů a 
vyžaduje i hlubší mezioborové poznání problematiky spojitosti urbanismu s dalšími prvky 
udržitelnosti rozvoje měst. Práce posunuje hranice a působnost urbanismu směrem k otázkám 
ekonomické udržitelnosti fungování sídel, u které bylo zatím v ČR z hlediska zpracování 
statistik spíše temno. 
 
Postup řešení problému a výsledky disertační práce vč. konkrétního přínosu doktoranda : 

 

Vlastní výzkumná práce doktoranda je jako celek členěna do 9 hlavních s řadou dalších 
podkapitol a doplňků textu, na konci práce je obsáhlý soubor základních výstupů a výsledků 
práce. V úvodní části odborné práce je celkem přehledně nadefinován cíl a výzkumná 
hypotéza, kterou se autor dále zabývá v rámci výzkumu. Následují popisy standardních 
výzkumných metod.  Následuje řada popisných, doplňkových a souhrnných textů z kterých 
vystupuje až 6. kapitola, která se zabývá rozborem ekonomických ukazatelů udržitelného 
rozvoje v urbanismu, kterou lze považovat autorsky za velmi celistvé a originální dílo  - 
posouzení využitelnosti existujících indikátorových sad – nebylo doposud odpovídajícím 
způsobem provedeno v rámci Evropy a tím méně v ČR. Autorem jsou rozebrány přístupy 
k měření urbanistického rozvoje (zejm. krátkodobý a dlouhodobý přístup a je navržen i 
odpovídající střednědobý přístup pro celistvost pohledu na vývoj urbanistické ekonomiky). 
Kapitola 7. je opět autorsky nová a ověřuje použitelnost vybraných a specifikovaných 
(zároveň také dostupných) ukazatelů na případových studiích středně velkých měst v České 
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republice. Autor posuzuje dva případy silně rozdílných měst (Mladá Boleslav, Sokolov) a 
srovnává je s běžným městem (Jihlava). Závěry z případových studií (korespondující 
s výběrem modelových měst) jsou dále použity pro shrnutí a zapracování teoretických návrhů 
a prezentovány v závěru práce. 
Práce má odpovídajícím způsobem členěnou a logickou strukturu, zvolený metodický postup 
je přiměřený cílům práce, tedy odpovídá postupu při řešení hypotéz. 
 
Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru : 

 

Práce je svým tématem v současné praxi skutečně ojedinělá, protože v současnosti otázkám 
urbanismu a s tím spojené ekonomie se přes všechny ekonomické proklamace prakticky nikdo 
nevěnuje. V rámci některých výzkumů bylo na tomto poli učiněno několik kroků v rámci 
zadaných DP doc.Šilhánkové na oboru regionální rozvoj UPCE, ovšem dále tyto úvahy o 
urbanistické ekonomice nebyly již příliš rozvinuty a to ani v další tvorbě, kromě výstupu 
v publikaci o suburbanizaci v roce 2013. Práce v oboru geografie nebo vnitřní ekonomiky 
staveb nejsou tímto způsobem prakticky orientovány stejně jako práce stavařů a tak se 
dosavadní poznatky o udržitelném urbánním rozvoji z hlediska ekonomického pilíře rozvoje 
scvrkávají pouze na okrajové poznatky z obecních rozpočtů měst a také na kalkulace 
rozpočtářů městských úřadů a ministerstva financí. Developeři pochopitelně ze zdravotních 
důvodů nemají motivaci tyto studie do svých rozvojových projektů začleňovat. Poradenské 
firmy, které mají dostatečnou znalostní základnu v oblasti ekonomických věd se v této oblasti 
urbánního rozvoje neangažují, protože jim nebylo sděleno toto zadání! Zájem měst o vlastní 
urbánní a udržitelný rozvoj je velmi nízký a to je podobné i ve státních nebo městských 
institucích. Ojedinělost doktorandovy práce spočívá jednak v jeho praktických schopnostech, 
zkušenosti a teoretické erudici. U předložené disertační práce lze konstatovat, že jde o vysoce 
erudovanou a poměrně vzácně vyváženou studii, kterou lze provést až s jistým značným 
mezioborovým nadhledem a zanořením se do problematiky, která mohla mít významný vliv 
v oboru urbanismu i mezioborových studií urbanistické ekonomie, případně udržitelného 
rozvoje. Bohužel je otázkou zda se najde úřad, ústav či instituce, která nadčasovou práci bude 
schopna pochopit a uchopit. 
 
Formální úprava disertační práce : 

 

Práce, jak již bylo konstatováno obsahuje v 9ti kapitolách 179 stran textu, z nichž odborná 
práce tvoří cca 114 stran (včetně grafů a dalších). Práce má celkem 35 stran příloh – většinou  
obsahujících materiály zdrojového výzkumu, které doplňují vlastní texty studie. Rozsah práce 
je odpovídající mezioborové problematice řešené doktorandem (místy jsou mírně balastní 
texty o udržitelnosti). 
Práce čerpá celkové z rozsáhlého rejstříku literatury 120 záznamů a z odkazů z internetu. 
Celkový rozsah zdrojové literatury je více než uspokojující potřeby odborné práce. 
 
Soulad s podmínkami § 47 odst. 4 Zákona o vysokých školách1 : 

 

                                                           
1 § 47 odst. 4) Zákona Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.) v platném znění stanoví: „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.“ 
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Doktorand v rámci předložené disertační práce více než dostatečně prokázal schopnosti 
k tomu aby samostatně pracoval ve vědě a výzkumu, případně vedl výzkum. Disertační práce 
obsahuje původní a také již zveřejněné výstupy. Doktorand samostatně zpracoval nebo se 
podílel na řadě odborných článků a případně odborných publikacích a metodikách. 
 
Celkové hodnocení práce a splnění cíle disertační práce : 

  
Disertační práce je velmi obsáhlá, kvalitní a originální z hlediska obsahu i z hlediska 
mezioborového pochopení a uchopení problematiky. Disertační práce též přináší řadu nově 
zpracovaných poznatků a postřehů pro obor urbanistické ekonomie a zejména její využití by 
znamenalo přínos pro praxi regionálního rozvoje a urbanismu v ČR namísto současné praxe, 
která není podložená seriózními čísly a výzkumem. Stanovené cíle v disertační práci byly 
doktorandem splněny. 
 

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě. 
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