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Teoretická příprava, praktické zkušenosti: 
Kromě aktivit doktoranda na fakultě hodnotím zejména jeho iniciativy vedoucí k praktickému poznání prostředí 
nejen pobytem v akademickém prostředí čínských univerzit ale také snahu zažít běžný každodenní život 
v čínské společnosti a snaha o podrobnější poznání asijské kultury. Přehled aktivit doktoranda o tom svědčí: 
 
– vlastní zkušenost se životem v Číně v letech 2014–2016 
– vědecké stipendium čínské vlády (China Scholarship Council) v letech 2014–2016 
– výuka zahraničních studentů na Southeast University v Nanjingu v Číně 2014–2016 
– výuka čínských studentů na Univerzity of Wenzhou OuJiang College v Číně v roce 2016 
– GK Studio, Nanjing, Čína 2014–2016 
– Složení oficiální zkoušky z čínského jazyka HSK úroveň 2 v roce 2016 
– podniknutí celé řady studijních cest po Asii a terénní průzkum (Čína, Jižní Korea, Vietnam, Tibet) od roku 
2014 až dosud 
– účast na konferenci EAAC (East Asian Architectural Culture) v roce 2015 v jihokorejském Gwangju a v roce 
2017 v čínském Tianjinu 
– konference The Hong Kong Graduate Conference in Architectural Research 2015, 18. dubna 2015 na 
Chinese University of Hong Kong 
– odevzdání návrhů v architektonických soutěžích v Japonsku, Taiwanu a Číně 
 
 
Zvolená metoda zpracování: 
Dizertační práce je postavená na autorově osobní autentické životní a profesní zkušenosti. Autor žil v Číně v 
letech 2014–2016. Práce má dva hlavní pilíře – je založena na interpretaci velkého množství současných 
zahraničních textů a na vlastním empirickém sledování fenoménu čínské urbanizace terénním průzkumem. 
Oba zdroje přináší velké množství poznatků a dat, která jsou následně analyticky vyhodnocovány a 
porovnávány. Autor konfrontuje středoevropský a asijský přístup a pohled na fungování města, tím narušuje            
u nás zavedené stereotypy o tvorbě a fungování měst.  
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Splnění stanovených cílů: 
 
Publikování dílčích výsledků disertační práce: 
 
TOMAN, R. Configurative urbanism; the forgotten theory for our urban future. In International 

Conference on East Asian Architectural Culture 2017.  Tianjin, China: Tianjin University, 2017. 

 

TOMAN, R. Tools to contemplate on space and structure. In Nanjing: GKStudio, 2017. p. 60-61.  

 

TOMAN, R. Smrt a život amerických velkoměst, Nestárnoucí klasika. ERA 21, 2015, č. 5, s. 10-

10. ISSN: 1801-089X. 

 

TOMAN, R. Chinese and European cultural differences and their influence on urban forms. In 

International Conference on East Asian Architectural Culture 2015. Gwangju: Korean Association 

of Architectural History, 2015. p. 253-257.  

 

TOMAN, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách, definované na základě analýzy a pozorování 

čínských měst. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta architektury, 2015. s. 84-87. ISBN: 978-80-214-5217-6. 

 

TOMAN, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách. In XVIII. Vědecká konference doktorandů: 

sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014. s. 182-186. ISBN: 

978-80-214-4994-7. 

 
Pedagogická činnost, přednášky a vedení seminářů  
na univerzitách Southeast University Nanjing a University of Wenzhou OuJiang College. 
 
Pedagogická činnost a aktivity v rámci Ústavu urbanismu                                                                                                  
Přednášky a Modulové semináře na FA VUT Brno na magisterském stupni, aktivní účast na mezinárodních 
workshopech a v neposlední řadě aktivní účast na výzkumu GAČR - Vliv charakteru a umístění urbanistické 
struktury na udržitelný rozvoj území (vedoucí týmu doc. Kopáčik) 
 
Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě a připomínky k dizertační práci:  
Jaké zkušenosti z dosavadního poznání čínského prostředí lze uplatnit v aktuální výuce na fakultě architektury 
 
 
 
 
V Brně dne 20.ledna 2018                                                              Školitel: Doc. Ing. arch. Karel Havliš 


