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Aktuálnost tématu 

Hlavním tématem dizertační práce je plánování a obnova města, zničeného Aleppa po vnitřních 
konfliktech v zemi a to s využitím moderních metod územního plánování a na základě zkušeností 
získaných při poválečné obnově evropských měst. Hlavním důvodem pro volbu tématu je stávající stav 
města Aleppa, patřícího na seznam kulturního dědictví UNESCO. Toto z větší části zničené město dnes 
nutně potřebuje obnovu. Další motivací práce i případná možnost využití zjištěných poznatků i pro 
obnovu jiných obdobně postižených měst. Dizertační práce tedy předkládá velmi aktuální téma. 

Splnění stanovených cílů 

Stěžejním cílem práce je zhodnocení možností plánování obnovy města Aleppa, postiženého válečnými 
konflikty a to jak jeho urbanistické struktury, tak i zástavby a jednotlivých objektů, při současném 
zachování kulturních hodnot sídla. Pro dosažení uvedeného cíle byly využity zejména poznatky 
z poválečné obnovy měst v Evropě po druhé světové válce, ale i další urbanistické a institucionální 
metody a poznatky.  

Lze konstatovat, že vytčený cíl dizertační práce byl splněn, jak dokládají skutečnosti uvedené dále.  

Postup řešení problému, výsledky a konkrétní přínos autora 

K dosažení cíle byly užity jak teoretické, tak empirické výzkumné metody. Práce vychází především ze 
zkušeností a výsledků stávajících realizací obnovy válkou zničených evropských měst, u nichž 
charakter a rozsah devastace nejvíce odpovídal současnému stavu Aleppa a dále z dostupných 
výzkumů a prací zabývajících touto problematikou. Výchozími podklady práce jsou studie historického 
vývoje, rozsahu a charakteru poškození a poválečné obnovy a přestavby měst Norimberk, Varšava 
a Rotterdam a též studie historického vývoje a rozsahu a charakteru poškození Aleppa. Ze zkušeností 
s obnovou uvedených evropských měst jsou vyvozeny v praxi využitelné závěry, na jejichž základě jsou 
následně posouzeny možnosti nástrojů územního plánování a architektury v obnově města Aleppa a to 
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s ohledem na rozdíly mezi jeho jednotlivými částmi, rozdíly mezi Aleppem a posuzovanými evropskými 
městy i na rozdíly mezi evropským a blízkovýchodním kulturním prostředím. 

Práce v závěru uvádí možná řešení obnovy města Aleppa jako celku i jeho jednotlivých částí a objektů, 
včetně vlastních návrhů autora a to jak konkrétních urbanistických návrhů, tak i teoretických principů 
obnovy. Jsou též zde nastíněny obecné závěry, obsahující principy řešení a další doporučení, včetně 
modelů a nástrojů obnovy využitelných v praxi pro další obdobně postižená města. Výše uvedené je 
konkrétním přínosem autora dizertační práce. 

Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

Obsah disertace, analýza současného stavu, postup řešení úkolu i předpokládané výstupy jsou pro 
zvolené téma vhodné. Práce dobře hodnotí předmětnou problematiku a má dobře stanovené cíle, lze 
též konstatovat, že vykazuje vůči tezím k dizertační práci předloženým v roce 2013 pozitivní posun 
v uchopení a zpracování tématu. 

Jak charakter řešené problematiky, tak i charakter vyvozených závěrů, návrhů a doporučení, předurčuje 
práci zejména k dalšímu využití v praxi a to jak pro podrobnější rozpracování návrhů obnovy Aleppa, tak 
pro návrhy obnovy jiných obdobně poškozených měst. Lze též předpokládat možnost využití výsledků 
práce v obecné úrovni územního plánování, včetně výuky v tomto oboru. 

Formální úprava 

Práce je vhodně a přehledně členěna od seznámení se svým cílem a s danou problematikou, přes její 
podrobný rozbor a vyvození obecných závěrů až po konkrétní návrhy řešení obnovy města Aleppa. 
Grafická úprava je velmi dobrá. Práce je vhodně dokumentována množstvím fotografií, obrázků 
a schémat s uvedením jejich zdroje. V dizertaci jsou uplatněny i původní práce autora. Práce obsahuje 
seznam použité literatury, který odpovídá vytčenému úkolu. Dizertace naplňuje potřebné formální 
náležitosti. 

Splnění zákonných podmínek a doporučení k obhajobě  

Autorka dizertační práce prokázala schopnost volby aktuálního tématu, vhodné metody jeho zpracování 
i schopnost samostatné vědecké a tvůrčí činnosti v oboru urbanizmus. Dizertace obsahuje původní 
práce autora. 

Doporučuji tuto dizertační práci k obhajobě. 

 

 

 

 

 

V Brně 31. 3. 2015                Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

 


