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Stanovisko školitele k disertační práci 
 

Student: ing.arch. Štěpán Mosler 
 
Studijní program:           architektura a urbanismus 
 
Studijní obor:   architektura               
 
Školitel: prof. Ing.arch. Helena Zemánková 
 
Název disertační práce: Historický pivovar – potenciál regionálního rozvoje 
 
 
 
Teoretická příprava, praktické zkušenosti: 
 
Studium a analýza  úspěšných evropských příkladů konverzí historických pivovarů v České republice. 
Aktivní účast na  projektu Faculty of Architecture,BUT s TU Wien  „ Industrial archeology“, v roce 2012 
Zkušenosti ze spolupráce s  prof. Stadler and Dimmel „ Brauereien in Tschechien und Osterreich.“  
Roční zahraniční stáž , práce  v architektonickém atelieru, která umožnila návštěvy a  studium  
především holandských a belgických příkladů.  
Aktivní účast na mezinárodní konferenci Faculty of Architecture v Brně  and Herity ROMA,v roce 2017, 
publikovaná přednáška   
 
 
 
Zvolená metoda zpracování: 
 
Analýza  procesů konverzí , aktérů, financování, zapojení do projektů regionálního rozvoje  
 Ověření  přístupů k hledání cest nového využití historických pivovarů  ve výukovém procesu  
v ateliérové tvorbě na fakultě architektury ,přínos pro řešení konkrétních lokalit. 
 Přednášky pro zahraniční studenty 
 
Splnění stanovených cílů: 
 
Stanovené cíle spočívající  v přispění záchrany a nového využití  historických pivovarů v prostředí 
našich měst ,byly splněny.  
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Publikování dílčích výsledků disertační práce: 
 
Publikování  v katalozích konferencí  v průběhu doktorandského studia.. 
Projekt Aktion Faculty of Architectury s TU Wien 63p8“ Je možné spojit rozvojové záměry města 
s ochranou průmyslového dědictví?“ přednáška a poster vystavený na fakultě v Brně a TU Wien, 2012 
V katalogu publikované výsledky účasti z mezinárodního workshopu v Differdange, Luxembourg „ Gas 
Enghine Power Plant“ May 2014 
Publikovaný příspěvek na konferenci Faculty of Architecture ansd Herity ,Projekt RV 9070000502, v 
roce 2017   
 
 
Předloženou disertační práci doporučuji  k obhajobě. 
 
 
 
Otázky k obhajobě a připomínky k dizertační práci: 
 
Uveďte , které realizace  „Nového využití českých  pivovarů“ se uskutečnily v rámci regionálního 
rozvoje a jejich oživení novou funkcí je úspěšné. Role aktérů , majitelů ,  architekta, představitelů 
města , regionu.       
 
 
V Brně dne   30.12.2017                                                                         Školitel:prof.Zemánková 


