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1.  Aktuálnost tématu 

 Téma této disertační práce: proměna příměstských venkovských sídel nalézajících se v blízkosti středně 

velkých českých a moravských měst považuji v současné době za velmi aktuální. 

 

2.  Splnění stanovených cílů  

Primárním cílem této práce je porovnání situace příměstských venkovských obcí u nás a v Bavorsku. Na 

vybraných příkladech několika modelových vesnic provést analýzu problémů (podle stanovených kritérií), se 

kterými se obce musí vyrovnávat a srovnání přístupů při jejich řešení. Jako hlavní hledisko bylo stanoveno 

hledisko trvalé udržitelnosti a naplňování programů obnovy. Výsledkem je pak potvrzení stanovené hypotézy 

a závěrečná doporučení. 

Stanovené cíle, popsané v kapitole 1.3 jsou v disertační práci splněny. 

 

3.  Postup řešení problému a výsledky disertační práce 

Charakteristika zvolené vědecké metody je obsažena v kapitole 1.5. 

Doktorand ve své práci vychází ze stanovené hypotézy.  

Pro dokumentaci vybraných modelových příkladů používá metody popisné.  

Postupuje systematicky od určení zkoumaných oblastí, popisu stávajícího stavu k výběru hodnotících 

hledisek a kritérií (metodika hodnocení je obsažena v kapitole 3.1). Z takto vyhodnocených případových 

studií pak vyvozuje dílčí i obecné závěry a následně i ověření stanovené hypotézy.  

Výsledky disertační práce s uvedením nových, původních poznatků jsou uvedeny v kapitole 4. 

Disertační práce obsahuje původní výsledky a uvádí nové poznatky. 

 

4.  Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi  

Hlavní přínos práce spatřuji v tom, že nutí k hlubšímu zamyšlení nad stavem našeho současného venkova 

nad jeho úlohou, dalším vývojem a úlohou našeho oboru v něm (myšleno urbanismus). Otevírá celou řadu 

otázek, na které není v současné době možno nalézt jednoznačnou odpověď, což autor rovněž ve své práci 



uvádí. 

Jednou z těchto otázek je, jak již bylo řečeno, otázka úlohy venkova. Při popisu současné vesnice se na 

straně 12 se uvádí, že současné vesnice ztratily svoji primární zemědělskou funkci. S tímto tvrzením lze sice 

souhlasit, zároveň si je však třeba uvědomit, že zemědělství a lesnictví, respektive péče o krajinu, je stále 

hlavním a neodmyslitelným úkolem venkova, a to i v příměstských oblastech. Všechny ostatní funkce krajiny 

(rekreační, estetická, ekologická) včetně environmentálních, jsou na způsobu využívání krajiny a na 

hospodaření v ní závislé. 

 

Kromě otázek přináší disertační práce celou řadu nových, zajímavých poznatků z hlediska mezinárodního 

srovnávání problematiky příměstských obcí a má tedy nesporný význam pro praxi a další rozvoj vědního 

oboru.  

 

5.  Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Po formální i po jazykové stránce je disertační práce zpracována na velmi dobré úrovni, text je logicky 

uspořádán a u jednotlivých případových studií přehledně doplněn obrázky.  

Výběr použité literatury odpovídá dané tématice.  

 

6.  Publikování dílčích výsledků disertační práce 

Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4. Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

Prokazuje dobré znalosti ve zvoleném oboru a schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti 

výzkumu. Seznam vlastních prací vztahujících se k tématu disertační práce je uveden na str. 166 disertační 

práce. 

7. Jednoznačné stanovisko zda práci doporučuji – nedoporučuji k obhajobě 

Celkově hodnotím práci Ing. arch. Jonáše Ference jako velmi kvalitní, a proto doporučuji 

disertační práci Ing. arch. Jonáše Ference k obhajobě pro udělení vědecké hodnosti „doktor“ (Ph.D.). 

 

Připomínky a náměty: 

Na straně 16 je zmiňována živelná suburbanizace, na str. 51 je v rámci urbanistických hledisek uvedena 

míra neřízeného rozrůstání vesnic. Otázka zní, zda můžeme považovat vznik jakékoli zástavby v obcích 

respektive proces suburbanizace za živelný nebo neřízený ve chvíli, kdy je veškerá činnost v území 

ovlivňována nástroji územního plánování, respektive když víme, že většina obcí u nás má platný územní 

plán.  

 

 

 

V Brně dne 30. 6. 2016   

         

           Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc. 

         


