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Aktuálnost tématu disertační práce  
 Zvolené téma práce “ Ekonomické ukazatele udržitelného urbanistického rozvoje 
středně velkých měst“ lze označit za vysoce aktuální, a to hned z několika úhlů pohledu.  
Téma překonává téměř dvacetiletou výzkumnou mezeru v oblasti urbanistické ekonomie a 
ekonomických ukazatelů stavby a fungování sídel a jednak navazuje a rozvíjí již dříve 
diskutované otázky udržitelného rozvoje sídel z ekonomického úhlu pohledu. V neposlední 
řadě téma posunuje hranice a působnost urbanismu směrem k otázkám udržitelnosti 
fungování sídel. 
 
Postup řešení problému a výsledky disertační práce vč. konkrétního přínosu doktoranda 

Vlastní práce je členěna do devíti kapitol, které jsou dále tříděny do jednotlivých 
dílčích podkapitol. V úvodu práce je definován cíl práce a výzkumná hypotéza a dále jsou 
jasně a výstižně popsány použité výzkumné metody. Pátá kapitola se věnuje přehledu o 
současném stavu problematiky od vymezení základních pojmů až po skutečně aktuální 
výzkumy, jichž byl student mnohdy sám spoluautorem. Následující 6. kapitola se zabývá 
rozborem ekonomických ukazatelů udržitelného rozvoje v urbanistické praxi, dochází v ní (a 
s ní provázaných přílohách) ke skutečně velmi podrobnému rozboru  - posouzení 
využitelnosti existujících indikátorových sad a jsou zde důkladně rozebrány přístupy k měření 
urbanistického rozvoje (zejm. krátkodobý a dlouhodobý přístup). Sedmá kapitola ověřuje 
použitelnost ukazatelů na případových studiích středně velkých měst v České republice. když 
posuzuje dva extrémní případy (Mladá Boleslav a Sokolov) se střední hodnotou (Jihlava). 
Závěry z případových studií jsou pak využity pro korekci teoretických poznatků a zpracovány 
do závěru práce. 

Práce má logickou stavbu, zvolený metodický přístup je přiměřený cílům práce. 
 
Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

Práce je svým tématem víceméně ojedinělá (s výjimkou spíše základních studijních 
textů od prof. Maiera se v kontextu České republiky prakticky nikdo nevěnuje otázkám 
urbanistické ekonomie). Práce regionálních ekonomů (např. prof. Macháčka či prof. Bučeka) 
neopouští regionální úroveň, práce geografů nemají zase dostatečnou znalostní základnu 
v oblasti ekonomických věd. V osobě ing. Pavlase a předložené disertační práce tak 
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nacházíme unikátně šťastné spojení teoreticky vzdělaného ekonoma (praktikujícího 
nezanedbatelnou praxi ekonomického poradce) a zároveň člověka obeznámeného 
v dostatečné šířce a hloubce s problematikou stavby, rozvoje i fungování sídel. Toto, jak již 
jsem uvedla, unikátní a šťastné spojení znalostních bází umožnilo studentovi vytvořit práci, 
která bude dle mého názoru mít významný dosah v oboru urbanismu i mezioborových studií 
urbanistické ekonomie a která by mohla – měla! dát impulz pro další teoretická zkoumání i 
praktické aplikace získaných poznatků. 
 
Formální úprava disertační práce 

Práce obsahuje 179 stran, z nichž vlastní text práce tvoří 114 stran. Práce obsahuje 35 
stran příloh – většinou studentem obsahujících unikátně zpracovaný materiál, který rozšiřuje a 
doplňuje vlastní text práce. Rozsah práce je mírně nadstandardní. 

Práce čerpá ze120-ti titulů vč. odkazů z webových stránek v českém i anglickém 
jazyce. Celkový rozsah zdrojové literatury je adekvátní. 

Po formální stránce je práce standardní. Drobné nepřesnosti či nedůslednosti lze najít 
např. v citacích (např. Cach, J. vs. Ouředníček, Martin). 
 
Soulad s podmínkami § 47 odst. 4 Zákona o vysokých školách1 
 Student v disertační práci jednoznačně prokázal schopnost a připravenost k samostatné 
činnosti v oblasti výzkumu. Disertační práce obsahuje původní a uveřejněné výsledky, a to 
v celé řadě odborných článků i kapitolami v odborných monografiích. 
 
Celkové hodnocení práce a splnění cíle disertační práce 
 Práce je obsahově velmi kvalitně zpracována. Přináší řadu nových poznatků a 
jednoznačně je významným přínosem pro rozvoj oboru urbanismus. Stanovený cíl práce byl 
splněn. 
 

Předloženou disertační práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 

 
 

      doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 
 

                                                           
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.“ 


