
P o s u d e k  d i s e r t a č n í  p r á c e

Uchazeč: Ing. arch. Oldřich Navrátil

Název disertační práce: Hodnocení průmyslového dědictví

Studijní 
obor:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav 
navrhování VI.

Školitel: Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, Csc.

Oponent: Mgr. Michaela Ryšková

Aktuálnost tématu disertační práce

Ochrana průmyslového dědictví představuje v oblasti památkové péče vysoce aktuální téma. 
Tento segment kulturního dědictví stál dlouhou dobu na okraji zájmu památkové péče a dodnes 
se potýká s proporcionálně nízkým zastoupením v konvolutu chráněných movitých i 
nemovitých památek. Důvody spočívají jistě i v tom, že jde o složité a těžce uchopitelné téma, 
které spojuje pohledy několika oborů. Aktuální je i potřeba hledání cest k novému využití  
objektů a areálů, které ztratily svou funkci a mnohdy jen těžce hledají novou. 

Zvolená metoda zpracování

Autor zvolil standardní metody – sběr dat, jejich analýzu a vyhodnocení.

Splnění cílů disertační práce

Zadání práce bylo určeno jako: posouzení účinnosti koncepce památkové péče a vlivu dalších  
aktérů na hodnocení a ochranu průmyslového dědictví v České republice. V charakteristice 
úkolu je pak specifikováno, že úkolem práce je analyzovat a vyhodnotit dědictví textilního  
průmyslu v Brně. Dále měly být shromážděny a analyzovány způsoby záchrany průmyslového 
dědictví v evropských zemích. V tezích je cíl práce charakterizován takto: „přispět k lepšímu 
poznání průmyslového dědictví a zajištění jeho účinnější ochrany. Práce se zaměří na studium  
společenské situace, analýzu a vyhodnocení průmyslového dědictví jednoho z  
nejvýznamnějších odvětví období industrializace – textilního průmyslu v Brně. Práce poukáže  
na nedostatky v ochraně, spočívající v nedostatečném monitorování průmyslového dědictví v  
ČR, chybějících jednotných hodnotících kritériích, nedostatečné legislativě, která neošetřuje  
historický stavební fond, který není zapsán v Ústředním seznamu památek. Aktivním  
zapojením doktoranda do mezinárodních projektů budou shromážděny, studovány a  
analyzovány zahraniční přístupy k ochraně, záchraně a hodnocení průmyslového dědictví...“ 
Je nutno konstatovat, že cíle byly nastaveny velice široce a jejich faktické naplnění je sporné.

Problematika průmyslového dědictví, jeho kategorizace a stanovení hodnotících kategorií je  
tématem vysoce aktuálním. Neznamená to však, že zcela novým. Zřejmě první tuzemské 
pokusy o systematickou dokumentaci a hodnocení byly podniknuty v 60. letech 20. století na 
Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů pod vedením prof. Miroslava 
Bašeho. Další vlnu zájmu přinesla končící 80. a zejména 90. léta, která byla spojena s činností  
Sekce ochrany průmyslového dědictví při NTM (vedené prof. Ing. arch. Emil Hlaváčkem, 
DrSc.), s aktivitami prof. Ing. arch. Heleny Zemánkové, Csc. při VUT v Brně, se vznikem 
Výzkumného centra průmyslového dědictví (vedeného PhDr. Benjaminem Frágnerem) při ČVUT 
a také s počátky systematické dokumentace průmyslového dědictví na poli památkové péče 
(pod vedením Doc. Ing. arch. PhDr. Miloše Matěje, Ph.D.). Každá z těchto aktivit s sebou nesla  
snahu o deskripci průmyslového dědictví, případně i o jeho náležitou ochranu. V současné době 
probíhají paralelně nejméně dvě systematické dokumentační aktivity (při ČVUT a NPÚ). Z této  
škály autor vybírá pouze jednu linii a ostatní zcela pomíjí. Ocitá se tedy zcela mimo aktuální  
stav poznání průmyslového dědictví v rámci ČR. Podobně je na tom deskripce památkové péče 
– opírá se oficiální dokumnety MK ČR a příslušný zákon o památkové péči, vyjmenovává 
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památky UNESCO, nezabývá se však fondem kulturních památek, ve kterém je průmyslové 
dědictví sice sporadicky, ale přece jen zastoupeno (např. též část budovy bývalé Soxhletovy 
přádelny v Brně, jedné z největších přádelen na území monarchie v polovině 19. století).

Lépe je na tom analýza dalších příčin nedostatečné památkové ochrany (dvojkolejnost 
památkové péče, nízká úroveň všeobecného povědomí o průmyslovém dědictví a jeho 
hodnotách, malý zájem měst, obcí, krajských úřadů, ale i veřejnosti o jeho zachování atd.),  
nebo návrh cest k nápravě (nutnost zvýšení povědomí, dostupnost informací, potřebnost 
jednoznačných hodnotících kritérií a přiřazení hodnocení každému z podchycených dokladů). 

Další problém přestavuje vlastní hodnocení průmyslového dědictví. Autor se odvolává na obor 
průmyslové archeologie, kterou však opírá o znalost získanou pouze z jediného zdroje 
(přednáška prof. Gerharda Stadlera), je pominuta základní odborná literatura. Práce se 
soustředí přímo na hodnocení a nahlíží na ně z pohledu architekta (hledisko historicko-
dokumentační, hledisko městotvorné, hledisko architektonické, památková ochrana). 
Hodnocení průmyslového dědictví však přesahuje pohled jednoho oboru, je nutno pohlížet na 
ně v kontextu historického, technického i stavebního vývoje. Je nutné znát vývoj jednotlivých  
odvětví, jeho milníky, vývoj technologie i stavebních typů, širší kontext a srovnání. Jen tak je  
možno určit a objektivně stanovit konkrétní hodnoty, a to i v případě, že není u sledovaného 
vzorku zachována technologie, ale pouze stavební fond. 

Nejasný je výběr konkrétních popisovaných příkladů brněnských textilních továren. Jsou 
charakterizovány jako „hlavní“, ale není stanoveno, podle jakého klíče jim byla tato hodnota  
přiznána. Jak výběr, tak popis jednotlivých charakteristik vycházejí z průzkumů, vedených prof.  
Zemánkovou (Výzkum industriálních a technických areálů a objektů, programový projekt 
MKČR, jehož výsledky jsou publikovány na www.vutbr.cz/home/zemankova/textil). Tyto 
výzkumy mají vysokou dokumentační hodnotu v rovině terénní dokumentace, v popisech 
jednotlivých objektů a jsou zdrojem relevantních informací o jejich stavu v 90. letech 20. 
století. Nemohou však představovat jediný zdroj – nelze pominout historické práce, archivní i  
muzejní fondy, ani vlastní terénní průzkum. Přejímáním informací z jednoho zdroje bez 
kritického zhodnocení se autor dopouští nepřesností i chyb. 

Lépe je na tom druhá část práce, soustředněná na vlastní zkušenost z domácích i zahraničních 
workshopů a analýzu získaných zkušeností. Je patrné, že tato rovina je autorovi bližší. Je 
škoda, že takto nebyly nastaveny cíle práce (zhodnocení zkušeností z workshopů, analýza 
konceptů nového využití, přístupů ke konverzím průmyslových staveb nebo jejich zapojení 
prostřednictvím nových funkcí do života místních komunit atd.). Některé představené příklady  
souvisejí s tématem průmyslového dědictví volně – spojuje je s nimi zařazení do kategorie 
„brownfields“. Navržené hodnotící kategorie – historie, architektura, fyzika – jsou použitelné 
obecně pro architekturu, nepostihují však celou škálu hodnotících kategorií průmyslového 
dědictví.

Původní výsledky řešení vědeckého problému

Analýza příčin nízké ochrany průmyslového dědictví a formulování možných cest k nápravě. 
Některé závěry se však neopírají o dostatečnou znalost tématu.

Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi

Přínos spočívá ve zprostředkování zkušeností z domácích i zahraničních workshopů, 
zabývajících se tématem brownfields.

Formální úprava

Práce obsahuje řadu překlepů, schází jí jazyková a stylistická korektura. V kapitole věnované 
brněnskému textilnímu průmyslu se objevují také zbytečné chyby a nepřesnosti ve jménech 
(např. několikrát je uváděna ulice „Přízová“, jejíž správný název, odvozený od brněnského 
manufakturisty Karla Přízy, by měl být „Přízova“).
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Obrazový doprovod je přejímán z různých zdrojů bez dostatečné citace.

Připomínky

Mimo výše uvedené připomínky je nutno zmínit, že použité prameny a literatura obsahují 22 
položek, z nichž podstatnou část tvoří webové stránky. Vzhledem k šíři a složitosti tématu je 
práce s tak omezenou informační základnou nedostatečná.

Závěrečné zhodnocení disertace

S ohledem k výše uvedeným výhradám nedoporučuji disertační práci v této podobě k 
obhajobě. 

Datum: 17. 11. 2014

Podpis oponenta:..................................................
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