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1.  Teoretická příprava, praktické zkušenosti: 

Student  v průběhu doktorandského studia  prostudoval legislativní rámec péče o průmyslové dědictví, 

mezinárodní charty, úmluvy, memoranda, odborné publikace a roli odborných pracovišť. Zanalyzoval  

úspěšné zahraniční přístupy. Praktické zkušenosti získal účastí na mezinárodních workshopech ( Berlín), IP 

ERASMUS ( Macao), účastí na mezinárodním projektu s TU Wien ( Projekt Aktion 63p8 , 2012), v soutěžích 

i  architektonickými pracemi  zaměřenými na záchranu průmyslového dědictví . Jejich soupis je  přiložen 

k disertační práci. 

  

2.  Zvolená metoda zpracování  

Student vhodně uplatnil při zpracování  práce vědecké  metody ( sběr dat, analýzu, syntézu, metodu SWOT, 

brainstorming a další). Metoda řešení je  presentována v kapitole 1.3  

  

3.  Splnění stanovených cílů  

Hlavním tématem bylo zhodnocení účinnosti současné péče ( nejen památkové ) o průmyslové  dědictví. 

Student se zaměřil na nejdůležitější odvětví období industrializace v Brně, na textilní průmysl, který byl 

motorem rozvoje města a významně se vepsal do jeho urbanistické struktury. Vyhodnotil proč se nedaří jeho 

záchrana a jeho podíl na udržitelném rozvoji města. Doporučil nezbytné převzetí  zahraničních zkušeností při 

monitorování, stanovení kriterií hodnocení a jejich aplikaci pro moravské dědictví.  Upozornil na důležitost 

sociálních sítí, jako nové platformy pro diskuzi na poli záchrany průmyslového dědictví ( kap.6.1)         

  

4.  Publikování dílčích výsledků DP 

Student se podílel na zahraničních i domácích publikovaných projektech a  konferencích.  Zapojil do práce i 

studenty na fakultě  architektury, které konzultoval a připravoval  jako důležité aktéry záchrany průmyslového 

dědictví . Projekty byly prezentovány  formou výstav a bookletů. 



    

 

 

Celkové hodnocení disertační práce: 

Práci hodnotím  jako  systematickou, vědeckou,  velmi dobře 

strukturovanou, dokumentující zájem o zvolenou problematiku . Prezentující 

rozsáhlé  studium zahraničních výsledků a zkušeností, jejichž shromáždění 

pomohlo naplnit cíl studenta – přispět ke stanovení postupů při záchraně 

průmyslového dědictví.  

. 

 

 

Otázky k obhajobě a připomínky: 

 

Brněnské textilky – vliv  lokality původní továrny  na  volbu nového funkčního 

využití. 

 

Slovní hodnocení práce: výborně A 

  

 

Otázky a náměty k obhajobě:  

 

Kriteria a hodnocení průmyslového dědictví UNESCO, HERITY  

 

 

 

V Brně  dne 27. 6.2014    

                                         prof.ing.arch.Helena  Zemánková,CSc 
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