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Oponentní posudek  

na disertační práci Ing. arch. Davida Bureše 

na téma :  NEPOSTAVENÉ  BRNO 

    Historie a perspektivy nedokončených urbanistických záměrů  

ve městě Brně  

 

 

 

1. Aktuálnost tématu disertační práce 

 

Posuzované urbanistické plány vznikly v meziválečném období charakteristickém bohatým 

stavebním ruchem a mimořádnou kvalitou velkorysého konceptního plánování významných 

urbanistických souborů. Záměr soustředit vzdělávací komplexy na severozápadní okraj 

městského centra patří k nejvýznamnějším příkladům tohoto myšlení.  

Připomenout tento záměr, posoudit jeho přínos a potenciál pro současnost je aktuální téma. 

 

2. Splnění stanoveného cíle 

 

Práce posuzuje původní plány, doplňuje je novými rozbory a pokouší se v nich hledat možnosti, 

inspiraci a východiska pro současné podmínky. 

Autor práce otevřeně konstatuje, že cíl své práce naplnil pouze částečně, vzhledem k tomu, že 

se změnily cíle i způsoby řešení nových realizací, které na původní záměry nenavazují. 

Zřetelně se to projevilo v prostoru Akademického náměstí, záměr zastavění Kraví hory 

universitním kampusem zapadl zcela, určité možnosti navázat na původní plán zůstaly 

zachovány v Mírovém náměstí. 

 

3. Výsledek disertační práce a její přínos 

 

Práce založená na zajímavém zadání ukázala možnosti a meze bádání v oblasti historie 

architektury a urbanismu. 

Historie je součástí naší identity obecně, připomínat významné tvůrčí koncepce minulosti je pro 

současnou praxi zajímavé a podnětné. 



Autor disertační práce přistoupil ke svému tématu s invencí, objektivně a se sympatickou dávkou 

kritičnosti. 

Domnívám se, že přiznání a konstatování negativního výsledku práce, který se dal mimochodem 

i předpovídat, neznamená nutně zmařené úsilí.  

Hlavní smysl celé práce lze , podle mého názoru, vidět i v poznání, že původní řešení , které se 

nenaplnilo, bylo , podle mého názoru, výrazně kvalitnější než řešení současné. 

 

4. Formální úroveň práce 

 

Zvolené téma je obšírně dokumentováno, jednotlivé příklady jsou podrobně popsány. 

Autor se správně vyhýbá problematickým subjektivním soudům, které by práci zatěžovaly. 

Text je psán kultivovaným jazykem. 

Formální úroveň odpovídá podmínkám pro disertační práce. 

 

5. Disertační práci Ing.arch. Davida Bureše na téma Nepostavené Brno 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Viktor Rudiš 

            v Brně    dne 1.7.2015 

 

         


