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Ing.arch.  Václav  Zemánek, CSc.   STUDIO  Z BRNO , Kohoutova 1518/16, 613 00  BRNO  

Oponentní posudek 

Na disertační práci   Ing.arch. Oldřicha Navrátila    

Název disertační práce : 

Hodnocení průmyslového dědictví  

 

Studijní obor :  Architektura ( 3501V002) 

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

 

 

Posudek je vypracován na základě jmenování Prof. Ing.arch. Ivanem Rullerem, předsedou komise, v 

dopisu ze dne 29.10.2014 a obsahuje požadované posouzení. 

 

1) Aktuálnost zvoleného tématu dizertační práce 

 

Předloženou dizertační prací  autor vstupuje do aktuální diskuze k tématu průmyslového dědictví, jež 

je vedena na domácí i mezinárodní odborné úrovni a dotýká se jak přímo  oboru památkové ochrany, 

tak také řady  disciplin vážících se k udržitelnému rozvoji a tedy i k technickým, ekonomickým a 

společenským jevům současnosti. 

 Architektonická a urbanistická tvorba představuje vedle nezbytné tvůrčí aktivity na poli vlastní 

záchrany průmyslového dědictví, v praktické rovině  také  zasahuje také do procesu hledání a aplikace 

nejvýstižnějších kritérií a nejvhodnějších přístupů k problematice  záchrany zjevných kulturních  a 

památkových hodnot průmyslové architektury. Jde o hledání a aplikaci metod pro hodnocení 

potenciálu spočívajícího v novém využití průmyslového dědictví,  v případě autorova bádání  

aplikované  na procesy změn a přizpůsobování  areálů a objektů textilního průmyslu ve městě Brně, 

jež zažilo v minulosti průmyslový boom mimo jiné právě v tomto odvětví. Tak jako jinde ve světě i u 

nás se problém ochrany průmyslového dědictví vnímá a prezentuje ve dvou základních rovinách. 

 A to jako problém : 

 

-  hledání původních a autentických nemovitostí včetně technologií a způsobů jejich záchrany  

 konzervačními prostředky 

 

       -      zachování a nového využití stavebních fondů průmyslového dědictví  bez památkové hodnoty     

              po  ztrátě výrobní funkce v urbanistickém ( městotvorném) kontextu jejich možného  

              přizpůsobení k novému využívání i  jako alternativu k jejich demolicím. 

  

Uchazeč se hlásí k celistvějšímu uchopení problému, než je pouhá záchrana a konzervace vybraných 

atributů, spadající do gesce památkové péče a  účinnosti jejich zákonných a exekutivních nástrojů, 

které samy o sobě nemohou postihnout složitost problematiky.  
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2) Zvolené metody zpracování dizertační práce 

 

Popisu metod a forem použitých při zkoumání tématu a při zpracování dizertační práce autor věnuje 

kapitolu 1.3. Metodou kritické analýzy popisuje účinnost stávajícího legislativního rámce památkové 

ochrany průmyslového dědictví u nás i v zahraničí a popisuje  jeho nedostatky a stav v její exekutivě 

Analýza je zaměřena na  rozbor konkrétní  situace textilních továren, novátorsky pojímá postup 

hledání a hodnocení vybraných  reprezentantů  průmyslového dědictví  s cílem obsáhnout a ověřit 

v terénu reálnou situaci a osud městských  výrobních areálů, kdy stále chybí zásadní kategorizace a 

slibovaná metodika hodnocení v gesci památkové péče v teprve nově vznikajících metodických 

centrech. .   

 

3)  Splnění stanovených cílů 

 

V užitých konkrétních metodikách v postupu hodnocení průmyslového dědictví je nově uplatněna 

vedle širšího pojetí komplexní inventarizace subjektů hodnocení také hodnotová/profilová analýza  

stavby či areálu a doporučováno nově jejich srovnávání na principu vzájemné komparace typologicky 

příbuzných staveb . Stanovený cíl v zadání byl splněn. 

Poznámka oponenta: 

Doporučuji na obhajobě aplikovat formou např. komparativní studie konkrétní využití a přínos 

navrhovaného systému tří metod (inventarizace, hodnotovou/profilovou analýzu a srovnávací metody 

) na výběr a hodnocení potenciálu areálů brněnských textilek doplnit kapitolu rámcové podmínky o 

problematiku vzniklých vlastnických změn a o rozbor z nich vyplývajících postojů k památkové ochraně 

především u sledovaných průmyslových areálů a budov (např. formou  ankety o záměrech  majitelů  

v dizertační práci sledovaných textilek na Slovensku a  jejich vědomostech o existující nebo potenciální 

památkové ochraně.)   

Pro pochopení specifik a realizaci památkové záchrany a nového využití zejména v případech 

průmyslových objektů a areálů nelze odhlédnout od ekonomických kritérií v politice rozvoje sídel  

( vč. nástrojů jako jsou ceny nemovitostí a pozemků) .a to  ani v památkové péči.   

 

4) původní výsledky řešení vědeckého problému 

 

Podstatnou část práce představuje autorem komentovaný soubor již publikovaných výstupů z řady 

teoretických publikací a mezinárodních dohod a smluv, analýza historického vývoje  a  stavu 

legislativy v ochraně průmyslových areálů i objektů ve státech Evropy zkoumané nejen  z pozice 

architekta na straně jedné a úředníka památkové péče na straně druhé. Uplatňuje zde poprvé také 

náhled investorů a současných vlastníků těchto objektů a areálů veřejných i soukromých, označených 

v dizertační práci pojmem aktéři procesů, v nichž došlo k masívnímu přesunu významné části majetku 

od státu k nestátním subjektům. Jejich představy o ochraně průmyslového dědictví v těchto 

případech, nebo názory na další či nové využívání výrazně ovlivňují další osud jak již zapsaných 

památek, tak těch potenciálně k ochraně vybraných a odbornou sférou sledovaných.  

Přínosem autorova díla je systematický návrh na propojení tří metod hodnocení průmyslového 

dědictví do komplexního systému, spočívající v postupných krocích – inventarizace areálů – 

hodnotová/profilová analýza   položek z inventarizace vybraných k vzájemnému porovnání – dílčí 

výstup z hodnocení (potenciál zachování x demolice konkrétního areálu)  a syntetický výstup vzešlý ze 
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vzájemné  komparace typologicky příbuzných staveb či areálů, k exaktnímu hodnocení jejich 

potenciálu s vyloučením výrazně subjektivních kritérií. 

 

5) Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 

 

 

Význam práce spočívá v přínosu k rozvoji techniky monitorování a odbornou veřejností očekávané 

zavedení  metodiky hodnocení průmyslového dědictví. Navrhovaná aplikace tří  propojených kroků a 

zavedení kategorizace do  celostátního systému GIS měst – inventarizace průmyslových areálů a 

staveb s podskupinou staveb s  památkovou ochranou ( v souladu s upravenou a  doplněnou 

legislativou),  aplikace  hodnotové/profilové analýzy ) a následné používání komparativní metody ve 

vybraných aktuálních případech, v nichž hrozí demolice či jiné nezvratné zásahy do  hodnocené 

substance je pro praxi zachovávání a nového využívání průmyslového dědictví v nejširším kontextu 

žádané.  

 

6)  Formální úprava disertační práce 

 

Přes značnou šíři záběru diplomové práce je téma  přehledně strukturováno do kapitol a shrnutí 

poznatků do  logických závěrů. Poněkud nelogické a hůře pochopitelné pro uživatele  je vícejazyčné 

uvádění  výstupů z mezinárodních aktivit a workshopů v disertační práci bez českého překladu  Pro 

případnou  úpravu  publikaci práce  doporučuji uvést českou verzi výstupů a zlepšit kvalitu 

reprodukovaných fotografií, ev. i  formát ke  zvýšení jejich čitelnosti a vypovídací hodnoty. 

Doporučuji, aby součástí disertační práce byla i komparační studie, předkládaná autorem při 

obhajobě, její výsledný formát nebyl v době zpracování oponentního posudku znám. 

 

Závěr :  

Předložená práce splňuje nároky kladené na disertační práci a autor v ní prokázal  schopnost 

samostatné vědecké práce. Na základě výše uvedeného hodnocení  doporučuji po úspěšné 

obhajobě udělit Ing. arch. Oldřichovi Navrátilovi akademický titul PhD. 

 

 

 

 

V Brně dne 29. listopadu 2014 

                                                                                                              Václav Zemánek  . 


