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1.  Teoretická příprava, praktické zkušenosti 

Doktorand Ing. Miroslav Pavlas zahájil kombinované studium doktorského studijního programu v oboru 

Urbanismus v akademickém roce 2009/2010. Zkoušky z povinných a volitelných předmětů složil podle 

ISP v letech 2010 až 2012 (Metodika vědecké práce, Teorie a vývoj urbanismu, Teorie a vývoj 

architektury, Problémy městských center, Rozvoj měst a regionů, Koncepce rozvoje měst, Rozvoj a 

koordinace technické infrastruktury, Tvorba krajiny, Světový jazyk). Všechny zkoušky složil s výborným 

nebo velmi dobrých prospěchem. Státní doktorskou zkoušku složil 26.9.2012. 

Jako profesionální ekonom se věnoval teoretickém studiu urbanismu důkladně a se značnou pozorností. 

Od počátků doktorského studia na FA VUT byl zapojen do řešení grantů s územně plánovací a 

urbanistickou tematikou, na kterých pracoval vedle své vlastní odborné praxe.  

Ve vlastní odborné praxi (v období doktorského studia na FA VUT) byl zapojen v následujících profesních 

a vývojových aktivitách:  

2011 – dosud PricewaterhouseCoopers s.r.o., senior konzultant (poradenská činnost v oblasti 

veřejného sektoru a fondů EU). 

2008 – 2011 Civitas Per Populi o.s. (externě), odborný řešitel, odborná a výzkumná činnost při 

řešení výzkumných úkolů a vědeckých grantů, přednášková činnost (konference, 

sympozia, vědecká kolokvia). 

2007 – 2011 Komerční banka, a.s., senior specialista financování municipalit a veřejného 

sektoru (odborná a metodická podpora obchodní sítě při financování projektů 

veřejného sektoru, financování z fondů EU, finanční a úvěrové analýzy portfolia, 

rozvoj Know-How v oblasti financování veřejného sektoru. 
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V oblasti vědecké činnosti spolupracoval disertant na následujících výzkumných projektech: 

WD-69-07-4 Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit 

v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů (2008 – 2011). 

WB-09-05        Problémy mikroregionů při tvorbě společných projektů“ (2005 – 2007) 

WB-20-05                     Suburbanizace – hrozba fungování (malých) měst (2005 – 2007). 

WB43200452 Rekonverze a revitalizace vojenských areálů v urbánním a sociálně-

ekonomickém prostředí našich měst (2004 – 2005). 

2.  Zvolená metoda zpracování  

Téma disertační práce bylo dlouhodobě zpřesňováno a teoreticky propracováváno. Metody řešení 

disertační práce byly založeny, (jak uvádí disertant) „na kombinaci řady metod vědeckého zkoumání: 

teoretická a verbální deskripce, analýza (včetně matematických analýz), dílčí syntézy posuzovaných jevů 

s deduktivními, induktivními a hypotetickými prvky“.  

Vzhledem k tomu, že téma disertační práce nemá v oblasti řešení ekonomicko-urbanistických ukazatelů 

po roce 1990 žádný precedens, liší se „metodický přístup od dosavadních přístupů k měření 

ekonomického pilíře formou sad indikátorů udržitelného rozvoje“. 

Zvolené metody zpracování disertační práce pokládám s ohledem na dosažené výsledky za správné. 

3.  Splnění stanovených cílů  

Cílem disertační práce Ing. Miroslava Pavlase bylo „definovat způsob, jakým může být měřena 

„udržitelnost“ rozvoje na úrovni měst formou souboru vhodných ekonomických ukazatelů, definovat 

vzájemné vazby těchto ukazatelů, jejich proporce a hodnoty“. Domnívám se, že stanovený náročný úkol 

byl disertantem v disertační práci originálním způsobem splněn. 

4.  Publikování dílčích výsledků DP 

Publikační činnost v rámci DSP: 

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra, PONDĚLÍČEK, Michal, PAVLAS Miroslav, MAŠTÁLKA, Michal. Ekonomické a 

bezpečnostní dopady (sub)urbanizace. Hradec Králové: Civitas per populi, 2013. 234 s. ISBN 978-80-

87756-04-,1. 

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra, a kol. Indikátory udržitelného rozvoje pro města a obce. 1. vyd. Hradec 

Králové: Civitas per populi, 2011. 216 s. ISBN 978-80-904671-4-9. 

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra, a kol. Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na lokální úrovni? Návod pro 

zpracování případových studií. 1. vyd. Hradec Králové: Civitas per populi, 2010. 82 s. ISBN 978-80-

904671-3-2. 

PAVLAS, Miroslav. Ekonomické ukazatele udržitelného rozvoje sídel. Sborník z XV. Vědecké konference 

doktorandů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 72 – 75. ISBN 978-80-214-4088-3. 

PAVLAS, Miroslav. Problém aplikace ekonomických ukazatelů při hodnocení urbanistického rozvoje. 

Sborník z XV. Vědecké konference doktorandů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014 (dosud 

nevydáno). 

PAVLAS, Miroslav. Význam ekonomických indikátorů udržitelného rozvoje měst v době finanční krize. 
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Sborník XV. Ročníku mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 

s. 96 Praha: Vysoká škola ekonomická, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8. 

PAVLAS, Miroslav. Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování. Příspěvek na 

konferenci Regionální rozvoj mezi teorií a praxí II - letos na téma Regionální rozvoj a jak jej měřit (online). 

[cit. 2012-05-20]. Dostupné z WWW: http://www.indikatory.eu/novinky/konference-regionalni-rozvoj-mezi-

teorii-praxi-ii-letos-na-tema-regionalni-rozvoj-jak-jej-me. 

PAVLAS, Miroslav. Význam ekonomických indikátorů udržitelného rozvoje měst v době finanční krize. 

Sborník z 1. ročníku cyklu odborných konferencí na téma Regionální rozvoj mezi teorií a praxí na aktuální 

téma Regionální rozvoj v době krize. Pardubice: Univerzita Pardubice / Civitas per Populi, 2010. ISBN 

978-80-903813-9-1. 

 

 

Celkové hodnocení disertační práce: 

Disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky k obhajobě a připomínky: 

Slovní hodnocení práce: 

Disertační práce má mezioborový záběr a splnila, podle mého soudu, stanovené cíle v originálním a 

novátorském řešení, které ukázalo možnosti kvalitativně nového přístupu v měřitelnosti udržitelného 

urbanistického rozvoje měst a jeho ekonomického pilíře. Výsledky řešeného úkolu jsou významným 

příspěvkem v oblasti udržitelného rozvoje měst a přínosem pro teorii i praxi urbanismu a územního 

rozvoje. Závažnost řešeného tématu by zasloužila další propracování řešené problematiky. 

Otázky a náměty k obhajobě: 

Uveďte, jak si představujete případné další rozpracování problematiky řešené v disertační práci. 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Podpis: Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. 

 

 

 

       

 

 

 

V Brně dne 11.září 2014  

© Koutný, Stanovisko školitele Pavlas, 11.9.2014 


