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1.) Aktuálnosť témy 

Predložená dizertačná práca sa zaoberá témou hodnotenia potenciálu priemyselného 

dedičstva z hľadiska kritérií hodnotenia a ich následného uplatnenia v procesoch 

programovania a prípravy revitalizácie opustených areálov priemyselného dedičstva. Práve 

postavenie otázky aplikácie výsledkov hodnotenia priemyselného dedičstva do súčasnej praxe 

programovania a prípravy investičných a rozvojových projektov v našich sídlach dáva práci 

punc vysokej aktuálnosti.  

 

2.) Zvolené metódy spracovania dizertačnej práce 

V posudzovanej dizertačnej práci sa prelínajú dve roviny výskumu a spracovania 

poznatkov. V teoretickej časti autor vychádza z medzinárodne akceptovaných dokumentov 

(odporúčaní) usmerňujúcich procesy nakladania s objektmi/areálmi priemyselného dedičstva, 

v praktickej časti uvádza poznatky a skúsenosti z medzinárodného prostredia (podľa 

literárnych zdrojov i z vlastných skúseností) a konfrontuje ich s aktuálnou praxou 

uplatňovanou v sledovanom období na Slovensku. Vzhľadom na rozsiahlu šírku problematiky 

priemyselného dedičstva sa autor správne rozhodol pre zúženie skúmaného záberu a za 

referenčnú lokalitu si zvolil mesto Trenčín. V práci sa potom zameral sa relevantné aktivity 

dotýkajúce sa priemyselného dedičstva mesta Trenčín. V tejto časti zbiera a hodnotí 

informácie z konkrétnych prípadov prípravy investičných a rozvojových zámerov v meste, 

a to s ohľadom na dopad týchto zámerov na dotknuté alebo kontaktné areály priemyselného 

dedičstva. Preukazuje slušnú orientáciu v relevantných prípadoch dobrých skúseností („best 

practices“) v zahraničí, čo však nedostatočne využíva v komparácii so situáciou na Slovensku.  

V práci je veľmi skromne analyzovaný súčasný stav poznania prostredníctvom 

literárnych zdrojov zahraničných, českých i slovenských. 

Slovenským pomerom (ktoré si v úvode práce zvolil ako predmetné teritórium), najmä 

ich faktickej analýze, celkovo venuje menšiu pozornosť ako zahraničným inšpiráciám. 

Sumarizuje .a popisuje okruhy zjavných i potenciálnych externalít, ktorých pôsobenie na 

priemyselné dedičstvo v realite konkrétneho mesta ešte nevieme dostatočne predvídať a ani 

hodnotiť. Vo svojej práci tento stav konštatuje, no neprekračuje. Celkovo, tak teoretické 

východiská ako aj hodnotenie aktuálnej situácie, je viac opisom dobrých skúseností ako 



kritickou analýzou. To sa odráža aj v záveroch a odporúčaniach, ktoré vo svojom 

zovšeobecnení miestami skĺzajú do publicistických klišé.  

 

3.) Splnenie stanovených cieľov 

Autor si v úvode práce vytyčuje smelé ciele v záujme skvalitnenia procesov („prispieť 

k transparentnosti procesov“ – str. 15) ochrany a najmä revitalizovaného využitia 

priemyselného dedičstva na Slovensku. V ďalšom špecifikuje parciálne oblasti, v ktorých by 

práca mala priniesť príspevok k pozitívnemu posunu, a to najmä: 

- dokumentovať pozitívne príklady obnovy priemyselného dedičstva, 

- poukázať na riziká a ohrozené lokality v záujme ich záchrany, 

- prispieť k formulovaniu kritérií hodnotenia priemyselného dedičstva na Slovensku. 

 Možno konštatovať, že takto sformulované ciele – najmä špecifikované v prvých 

dvoch odrážkach – autor splnil. Splnenie hlavného cieľa (prispieť k transparentnosti 

procesov) a parciálneho cieľa „prispieť k formulovaniu kritérií hodnotenia“ je možné 

vydedukovať z textu práce a uvádzaných príkladov, sám autor ich jednoznačne neformuluje. 

 

4.) Pôvodné výsledky riešenia vedeckého problému 

 K pôvodným výsledkom prinesených predloženou dizertačnou prácou možno zaradiť 

prehľad v našom prostredí neuvádzaných prístupov, postupov a metód revitalizácie 

uvoľnených areálov priemyselného dedičstva zo zahraničia.  

Ďalej je to kriticko-polemický prehľad postupov a aktivít realizovaných v sledovanom 

prostredí mesta Trenčín v procesoch programovania rozvojových trendov mesta a ich vzťahu 

k hodnotným areálom tamojšieho priemyselného dedičstva. V tomto pohľade by práci 

prospelo konkrétnejšie až taxatívne vymenovanie i grafické vyjadrenie – v čom spočívajú 

hodnoty dotknutých priemyselných areálov, ako sú čitateľné, resp. ako ich prostredníctvom 

regulačných alebo pamiatkovo-metodických nástrojov zviditeľniť a „sčitateľniť“.  

Autor prináša nový uhol pohľadu na možnosti komplexnej prípravy revitalizácie 

nevyužívaných území priemyselného dedičstva a usiluje sa o syntetizujúci prienik 

interdisciplinárnych pohľadov a participatívnych komunitných aktivít do manažmentu 

rozvojových procesov v sídlach a regiónoch. V tejto súvislosti by bolo osožné presne 

identifikovať stupne a kroky aktuálne platných prípravných a rozhodovacích procesov, kam 

by mali byť zapojené komunitné participatívne aktivity a ich výsledky. Ak tomu bráni 

aktuálne platná legislatíva, potom by bolo vhodné identifikovať kolízne miesta s odporučením 

na ich legislatívnu úpravu.  

Rámcovo sa vyjadruje k metodike hodnotenia potenciálu priemyselného dedičstva, no 

zostáva vo všeobecnej – deklaratívne odporúčacej – až populárne publicistickej polohe.  

Predložená dizertačná práca predstavuje obohatenie doterajšej výskumnej produkcie 

v oblasti manažmentu rozvojových procesov sídiel a regiónov s ohľadom na využitie 

potenciálu uvoľnených areálov priemyselného dedičstva.  

 

5) Význam práce pre ďalší rozvoj vedného oboru a praxe  

Cieľom práce bolo identifikovať faktory, ktoré v procesoch programovania 

a manažmentu rozvoja sídiel a regiónov sa dosiaľ nesledujú, no ktoré v realite spôsobujú 

kolízne (zraniteľné) situácie. Autor dokazuje, že nesledované, nekvantifikované a následne 

neregulované faktory socio-kultúrnej povahy priemyselného dedičstva – v tom aj hodnotenie 

potenciálu využiteľnosti priemyselného dedičstva, v procesoch rozvoja sídiel a regiónov 

objektívne pôsobia, a teda posudzovanie ich vplyvov by sa malo stať neobíditeľnou súčasťou 

programovacích, monitorovacích i hodnotiacich procesov lokálneho i regionálneho rozvoja.  

Autor v predloženej dizertačnej práci naznačuje smery a oblasti  potrebných 

perspektívnych výskumov, aj keď prevratne nové poznatky neprináša. Uplatňuje proaktívny 



prístup v hľadaní inovatívnych riešení a medziodborových inšpirácií, čím sa pokúša 

o transverzálny prístup k riešeniu nastolených otázok. V tomto smere práca má potenciál 

podnetnej inšpirácie tak pre oblasť urbanizmu a územného plánovania, ako aj pre oblasť 

ochrany priemyselného dedičstva, kde odporúčania doktoranda by sa mali premietnuť do 

kvantifikovateľných, regulovateľných a tým aj kontrolovateľných nástrojov.  

 

6.) Formálna úprava dizertačnej práce 

Práca je obsahovo členená primerane téme aj cieľu práce, má vyhovujúcu vnútornú 

nadväznosť a relatívne vyvážený rozsah jednotlivých kapitol. Za príliš stručný a nekonkrétny 

považujem záver práce.    

Autor pracuje s literatúrou a inými informačnými zdrojmi, ktoré cituje, resp. iným 

identifikujúcim spôsobom uvádza zdroj, nie vždy však úplne v súlade s citačnými normami 

(nie vždy je uvedená strana, pri preberaní dokumentov a informácií z internetu neuvádza 

termín prevzatia).  

Formálna úprava práce je dostatočná, text je vhodne členený a dobre čitateľný, zaslúžil 

by si však jazykovú a gramatickú korektúru. Práci by prospelo viac a podrobnejšej obrazovej 

dokumentácie, resp. ilustrácií k popisovaným faktom alebo lokalitám.  

Problematicky je uvedený názov práce, keď anglický preklad názvu má iný význam, 

ako český text (Kritéria a hodnocení průmyslového dědictví ... vs. Criteria of classification 

of industrial heritage, no aj Evaluation criteria of industrial heritage). Preklad názvu 

práce do anglického jazyka na titulnej strane sa líši od prekladu na Zadaní dizertačnej práce 

a názov práce pre bibliografickú citáciu (str. 7) sa líši od názvu na titulnej strane. Aj keď 

uvedené odlišnosti sú formálne minimálne, spôsobujú významový posun. Autor nikde 

neuvádza, prečo názov práce je v českom jazyku a celý text práce v slovenskom jazyku. 

Otázku relevantnosti vzbudzuje termín zadania dizertačnej práce (5. 6. 2013) vo 

vzťahu k termínu odovzdania dizertačnej práce (15. 2. 2014) uvedený na str. 5, čo navodzuje 

predstavu, že dizertačná práca vznikla za 8 mesiacov. Pravdepodobne ide o preklep, ktorý 

treba opraviť !  

 

7. ) Záver  

Celkovo možno konštatovať, že predložená dizertačná práca aj napriek uvedeným 

nedôslednostiam vo formálnej úprave a v obsahovom spracovaní vyhovuje požiadavkám 

kladeným na dizertačnú prácu. 

 

Na základe vyššie uvedených konštatovaní  

o d p o r ú č a m 

predloženú dizertačnú prácu k obhajobe a po úspešnej obhajobe k udeleniu titulu PhD 

dizertantovi Ing. arch. Radovanovi Zelíkovi. 

 

 

 

 

 

 

Poznámka  

V prílohe sú pripojené otázky pre dizertanta do vedeckej rozpravy. 

 

 

 

 



 

 

Otázky do vedeckej rozpravy  

k obhajove dizertačnej práce Kritéria hodnocení průmyslového dědictví – jejich 

aplikace autora Ing. arch. Radovana Zelíka: 

 

1. Ako sa využili študentské projekty spracované na posudzované územia mesta 

Trenčín? Vedel by navrhnúť ich účinnejšie využitie pre efektívnu konverziu 

niektorého z areálov priemyselného dedičstva ?  

2. Prosím, aby dizertant na príklade areálu Old Herold identifikoval jednotlivé zložky 

obsiahnutých hodnôt tohto areálu priemyselného dedičstva a ukázal ako môžu 

ovplyvniť program nového využitia tohto areálu !   

3. Prosím, aby dizertant konkretizoval vlastný prínos práce a zreteľne sformuloval 

závery svojej práce !   

 

 

doc. Ing. Eva Kráľová, PhD., vr. 


