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1. Aktuálnost tématu  

Disertační práce obsahuje 128 stran textu včetně obsahu, seznamu literatury, obrazové 

dokumentace a abstraktu v českém a anglickém jazyce. Témata udržitelného rozvoje měst, 

participace — spoluúčasti při obnově malých a středních měst jižní Moravy a Dolního 

Rakouska jsou bezpochyby aktuální. Autor srovnává činnost organizací ve městech 

Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v této problematice. Poukazuje, Jak je důležitá 

výměna zkušenosti a spolupráce těchto dvou podobných regionů. Snaží se uplatnit nové 

metody, které by pomohly městskému managementu v participaci obyvatel při koncepci 

zástavby a v urbanistických projektech. Zaměřuje se na oblast elektronických médií, internet, 

mobilní telefony, anketní průzkumy, propagační předměty, webové portály. Autor poukazuje 

na důležitost strategických plánů s vizemi do dalších let, které jsou základem koncepčního 

rozvoje a které nám v našich podmínkách chybí. Související otázky udržitelného rozvoje 

společnosti, životního prostředí a hospodářství ve své práci zdůrazňuje.  

2. Zvolené metody zpracování  

Disertant definoval dosti obsáhle cíle své práce, která je metodicky složitá, místy až 

nepřehledná. Metoda práce je založena na přehledu současného stavu a analýze systému 

obnovy měst na jižní Moravě a v Dolním Rakousku, jedná se ale spíše o popis měst a realizací 

některých počinů v jejich obnově, zejména o úpravy městských prostorů. Jsou prezentovány 

ukázky obnovy některých měst v České republice (Boskovice, Vyškov, Kyjov, Znojmo) a v 

Dolním Rakousku (Melk, Drosendorf, St. Pölten a další). Jde tedy o shromažďování a sběr 

dat, analyzování údajů a poznatků z měst z hlediska organizování a realizování jejich obnovy. 

Autor sleduje participaci, spoluúčast občanů na této činnosti. Po analýze následuje syntéza 

získaných poznatků a vlastních představ. Dochází pak k návrhům a určitým doporučením, ale 

také k možnosti uplatňování elektronických metod a vizi v územním plánování.  

3. Splnění stanovených cílů  

Cílem disertační práce bylo nalézt nové formy participace při obnově malých a středních měst 

Dolního Rakouska a jižní Moravy a rovněž nalézt možnosti aplikace metod do urbanistických 

projektů přestavby měst včetně zainteresování občanů. Jedná se hlavně o využití 

elektronických médií. Cíl práce vidí autor v návrzích, které pomohou městskému 

managementu a zároveň podpoří spolupráci mezi městem, architekty a občany. Jsou to nové 

formy prezentace a propagace v urbanismu jako např. anketní elektronické průzkumy. Je také 

možno při jazykové odlišnosti používat automatizovaný jazykový překladač. Cílem bylo také 

doporučení založit centrální regionální kanceláře ve více městech na jižní Moravě tak, jak je 

tornu v Dolním Rakousku pro lepší koordinaci projektů. Autor se věnoval analýze stávajících 

postupů při obnově měst na vybraných  

příkladech, z výsledků vyvozuje možnosti obnovy. Disertant  stanovené cíle splnil, zhodnotil 

dosavadní postupy, koncepce a snažil se doporučit možnosti teoretického a částečně reálného 

řešení této problematiky.  

4. Původní výsledky řešeného vědeckého problému  

Výsledkem práce je pohled a koncepční názor na problematiku a úlohu participace obyvatel 

při obnově sledovaných malých a středních měst. Po jejich analýze dochází disertant k 

určitým osobním názorům a doporučením. Některé části jsou původním přínosem disertanta k 

řešení problému. Stanovil některé nové poznatky a způsoby, možnosti a doporučení sloužící k 

lepší organizaci a realizaci obnovy malých a středních měst. Původních výsledků v této práci 

není mnoho, jedná se spíše o subjektivní hodnocení příkladů zvolených měst.  



5. Význam práce pro rozvoj vědního oboru a praxi  

Předložená práce má určitý význam pro společenskou praxi. Práce by mohla být užitečná a 

použitelná po určitých úpravách pro odborníky městského managementu, pro sociology, 

architekty, urbanisty a do jisté míry pro rozvoj vědního oboru urbanismu. Při obhajobě by měl 

disertant přiblížit, vysvětlit a specifikovat dopady pro jmenovaný vědní obor.  

6. Formální úprava  

Disertace odpovídá formálním předpisům a zvyklostem, je to dílo obsáhlé. Některé části 

nejsou vhodně řazené za sebou, tím se poněkud ztrácí přehlednost obsahu. Obrazové přílohy 

jsou čitelné a názorné.  

7. Závěr  

Disertační práce svými závěry přesahuje do oblasti městského managementu. Není zcela 

jasný její dopad pro vědní oblast urbanismu. Specifikace dopadů je žádoucí a je třeba ji 
prezentovat během obhajoby. Při závěrečné obhajobě je třeba ve vazbě na přehledně, logicky 

prezentované hlavní myšlenky a hypotézy autora definovat dopady na výše jmenovaný vědní 

obor se zaměřením na obnovu malých a středních měst.  

Práci doporučuji k obhajobě.  

V Brně dne 22.1.2013  

Ing.arch. Vavřín Sklenář, CSc.  

 

 


