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doc. Ing. Eva Kráľová, PhD., Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19,  Bratislava 

V Bratislave, 7. 11. 2014 

 

 

 

OPONENTSKÝ POSUDOK 

na dizertačnú prácu  

HODNOCENÍ PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ 

 

Autor: Ing. arch. Oldřich NAVRÁTIL 

Školiteľka: prof. Ing. arch. Helena Zemánková, PhD. 

 

 

Posudok je spracovaný na základe menovania oponentom č.j. 19/15900/14 od predsedu 

komisie prof. Ing. arch. Ivana Rullera. 

 

 

1.) Aktuálnosť témy 

Problematika hodnotenia priemyselného dedičstva, ktorou sa zaoberá predložená 

dizertačná práca, síce nie je novou témou ani v európskej ani v českej akademickej obci. 

V praxi sa však stále ukazuje nedostatočné povedomie o hodnotách tejto skupiny kultúrneho 

dedičstva, čo sa v realite prejavuje negatívnym postojom k formovanie aktívneho 

manažmentu orientovaného na udržateľnú životaschopnosť historických priemyselných 

areálov. Osobitne otázka hodnotenia opustených priemyselných objektov a areálov 

priemyselného dedičstva je pre ich záchranu a ďalšie využívanie (v režime pamiatkovej 

ochrany) kľúčová, aj keď v procesoch revitalizácie opustených území resp. rozvoja miest 

zostáva zanedbávaná. Vzhľadom k tomu je práca vysoko aktuálna a jej výsledky sú relevantné 

tak v teoretickej, ako aj praktickej rovine. 

  

2.) Zvolené metódy spracovania dizertačnej práce 

V úvodnej časti práce autor uvádza prehľad metód použitých pri riešení problému 

a spracovaní dizertácie. Zdôvodňuje v nej voľbu použitých metód, ako aj fakt, že v práci 

operuje s materiálom a výsledkami viacerých medzinárodných výskumno-tvorivých 

projektov, na ktorých osobne participoval, resp. potrebný materiál získal prostredníctvom 

úloh, ktoré osobne viedol v rámci pedagogického procesu. Práca a jej vývody sú celkovo 

postavené najmä na osobných skúsenostiach, rozboru súčasného stavu poznania 

prostredníctvom literárnych zdrojov zahraničných alebo aj domácich sa nevenuje, aj keď 

použité literárne zdroje v závere práci uvádza.  

S ohľadom na rozsiahlu šírku problematiky priemyselného dedičstva sa autor správne 

rozhodol pre zúženie skúmaného záberu a za referenčnú skupinu si zvolil pozostatky 

textilného priemyslu v Brne. V práci potom sledoval areály bývalých brnenských textilných 

tovární a ich súčasných osudov, ktoré systematicky popísal z hľadiska historického, 

aktuálneho stavu pamiatkovej ochrany a architektonických kvalít. Škoda, že popri opise autor 

neuviedol svoj návrh – odporúčanie, čo ďalej s týmto areálom. Nemyslí sa tým návrh 

konkrétneho využitia, ale sformulovanie individuálnej hodnoty jednotlivých areálov a 

odporučenie, na čo sa zamerať v následnej etape z hľadiska výskumu i hodnotenia.  
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V ďalšej časti práce preukázal slušnú orientáciu v prípadoch dobrých skúseností („best 

practices“) v zahraničí, čo však netransponoval do teoretických súvzťažností, napriek tomu 

ich reflektoval pri formulácii svojich vývodov.  

Celkovo, práca je postavená viac na opise faktov a skúseností ako na prezentovanej 

kritickej analýze. O tom, že autor princípy kritickej analýzy používal, svedčí záver práce, 

v ktorom je logicky a systémovo správne postavený jeho autorský návrh.  

 

3.) Splnenie stanovených cieľov 

Autor si v úvode práce vytyčuje cieľ „prispieť k lepšiemu poznaniu priemyselného 

dedičstva a k zaisteniu jeho účinnejšej ochrany“ (str. 12). Ďalej potom špecifikuje parciálne 

oblasti, v ktorých by práca mala priniesť príspevok, a to najmä: 

- analýza a vyhodnotenie textilného priemyslu v Brne,  

- dokumentovať pozitívne príklady obnovy priemyselného dedičstva v zahraničí,  

- priniesť nové podnety z medzinárodných projektov, 

- indikovať činnosť ďalších aktérov podieľajúcich sa na zachovaní priemyselného 

dedičstva. 

 Hlavný cieľ bol postavený dosť široko, aby autorovi umožnil viaceré uhly pohľadu. 

Na precizovanie zámerov práce by pomohlo sformulovanie výskumných otázok. Pri 

definovaní sa autor dopúšťa nepresností vedúcich k formulačnej nekonzistencii predmetu, 

cieľov a metód, ktorá sa však vo vlastnej práci tak výrazne neprejavuje. Možno konštatovať, 

že uvedené ciele autor splnil.  

 

4.) Pôvodné výsledky riešenia vedeckého problému 

 K pôvodným výsledkom prinesených predloženou dizertačnou prácou možno zaradiť: 

- prehľad aktuálneho stavu areálov textilného priemyslu v Brne, 

- identifikáciu a charakteristiku aktérov procesov záchrany (skôr ďalšieho nakladania 

s architektonickou podstatou) areálov priemyselného dedičstva, 

- zaradenie sociálnych sietí medzi využiteľné nástroje ovplyvňovania procesov 

v prospech záchrany a zachovania areálov priemyselného dedičstva, 

- odporúčania na postavenie systému hodnotenia priemyselného dedičstva. 

 

K práci a jej jednotlivým častiam mám nasledovné drobné pripomienky, ktoré 

považujem za potrebné vziať do úvahy pri príprave na publikovanie a pri ďalšom spracovaní 

pre potreby praxe. V celej práci je potrebné byť dôsledný vo formuláciách. Napríklad:  

o v časti 2.3. nazvanej Klasifikace památek sa autor nezaoberá klasifikáciou (t.j. 

triedením) pamiatok z rozličných hľadísk a na základe uvedených kritérií, ale 

opisuje definíciu pamiatok podľa aktuálne platného zákona č. 20/1987 Sb o státní 

památkové péči.  

o Tiež prílohy č. 8.2. a 8.3. nemožno považovať za príspevky ku klasifikácii: jedna 

je opisom zoznamu českých lokalít v Zozname svetového kultúrneho a prírodného 

dedičstva UNESCO a odvoláva sa na kritériá zápisu do tohto prestížneho 

zoznamu, druhá je pracovným materiálom zrejme k prezentácii na bližšie 

neidentifikovanej prednáške.  

o  Názov kapitoly 4. Přístup k ochraně průmyslových památek v evropských zemích 

je nepresný, pretože predstavuje skúsenosti z izolovaných projektov realizovaných 

na akademickej pôde, nie oficiálne metodické alebo legislatívne rámce platné 

v uvedených krajinách. V prípade ďalšej publikácie je nevyhnutné zjednotiť jazyk 

článku a charakteristiku úlohy autorsky štruktúrovať.  
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Celkovo – predložená dizertačná práca predstavuje obohatenie doterajšej výskumnej 

produkcie v oblasti hodnotenia kvalít a potenciálu uvoľnených areálov priemyselného 

dedičstva, ako východiska pre jeho záchranu a udržateľné využívanie pri prezentácii ním 

predstavovaných kultúrnych a sociálnych hodnôt.   

 

5) Význam práce pre ďalší rozvoj vedného oboru a praxe  

Autor v predloženej dizertačnej práci neprináša principiálne nové poznatky, no 

indikuje oblasti a smery potrebných perspektívnych výskumov a naznačuje možné postupy 

riešenia.  

Predložená dizertačná práca je prínosom pre teóriu pamiatkovej starostlivosti v polohe 

využiteľných podnetov pri zostavení systému hodnotiacich kategórií priemyselného 

dedičstva. Pre prax práca prináša inšpirácie pre formovanie a budovanie pozitívneho vzťahu 

verejnosti k ochrane a udržateľnému využívaniu dochovaného potenciálu priemyselného 

dedičstva. Autorom uvedené (v našich podmienkach neuvádzané) inšpirácie z dobrých 

skúseností majú vysoký potenciál posunúť prax tak v polohe samotného procesu obnovy ako 

aj v polohe komplexného manažmentu priemyselného dedičstva.  

 

6.) Formálna úprava dizertačnej práce 

Obsahové členenie práce odráža mnohostrannosť autorom sledovaných aspektov témy, 

smeruje k ozrejmeniu a dosiahnutiu cieľa práce. Vnútorná nadväznosť je vyhovujúca, rozsah 

jednotlivých kapitol je relatívne vyvážený. Vývody autora uvedené v závere práce by si 

zaslúžili samostatnú kapitolu – ako jeho autorský návrh – čím samotný zaver práce by mohol 

sumarizovať dosiahnuté výsledky. Teraz si prínosy a odporúčania, ako aj splnenie cieľov 

musí identifikovať čitateľ sám. 

Práca má v zásade slušnú jazykovú úroveň, aj keď sa autor nevyhol nedokončeným 

vetám (str. 15), opakovaniu výrokov (str. 35, 38-39) alebo faktickým nepresnostiam 

(Rakúsko-Uhorsko vzniklo až v roku 1867, dovtedajšie výsledky priemyselnej produkcie 

Brna treba vzťahovať k štátnemu útvaru Rakúska). Nie je však zrejmé, prečo autor pri 

charakteristike jednotlivých príkladov v rámci projektu ACTION uvádza niektoré lokality 

v anglickom a iné v českom jazyku. 

Autor cituje literatúru a iné informačné zdroje, avšak nie vždy úplne v súlade 

s citačnými normami (chýba uvedenie čísla strany, pri preberaní dokumentov a informácií 

z internetu neuvádza termín prevzatia). Tiež neuvádza, podľa akého citačného predpisu 

uvádza svoje zdroje informácií. 

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

Grafická úroveň práce je s ohľadom na profesnú prípravu autora – ako architekta – 

priemerná až slabšia. V kapitole charakterizujúcej areály textilných pamiatok v Brne by sa 

očakávali mapky dotknutého územia aj s označením periodizácie výstavby areálu tak, ako je 

to v prípade areálu Vlněna na str. 27, prípadne aj s označením ochrany hodných častí. 

Prekvapuje tiež minimum vlastných fotografií autora k jednotlivým areálom a popisovaným 

architektonickým hodnotám.   

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

vzťahu k termínu odovzdania dizertačnej práce (15. 2. 2014) uvedený na str. 6, čo navodzuje 

predstavu, že dizertačná práca vznikla za 8 mesiacov. Údaj by bolo vhodné vysvetliť. 

 

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. 
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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. Oldřichovi Navrátilovi. 

 

 

 

 

 

 

Poznámka  

V prílohe sú pripojené otázky pre dizertanta do vedeckej rozpravy. 
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doc. Ing. Eva Kráľová, PhD., Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19,  Bratislava 

 

 

 

 

Otázky do vedeckej rozpravy  

k obhajobe dizertačnej práce Hodnocení průmyslového dědictví  

autora Ing. arch. Oldřicha Navrátila: 

 

1. Prosím, aby dizertant uviedol prehľad autorov a článkov v prostredí Českej republiky 

zaoberajúcich sa hodnotením, resp. hodnotami priemyselného dedičstva a tiež 

takýchto zdrojov publikovaných v zahraničí! 

2. Prosím, aby dizertant v rámci obhajoby uviedol, aké hodnotiace kritériá 

priemyselného dedičstva boli použité v jednotlivých medzinárodných projektoch a či 

je možné, resp. za akých podmienok (legislatívnych, organizačných a pod.) by bolo 

možné ich uplatniť v praxi pamiatkovej starostlivosti v Českej republike ?  

3. Prosím, aby dizertant v rámci obhajoby uviedol, aké konkrétne kvality / faktory 

zohľadňoval pri hodnotení areálov textilných tovární v Brne – v rámci hľadísk  

o pamiatkovej ochrany,  

o historicko-dokumentačné,   

o architektonické a mestotvorné? 

 

 

doc. Ing. Eva Kráľová, PhD., vr. 


