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Název diserta ční práce:  
Nové formy participace p ři obnov ě malých a st ředních m ěst 

1.  Aktuálnost tématu 

Disertační práce zaměřená na nové formy participace veřejnosti při obnově sídel je tématem 
mimořádně aktuálním a potřebným. Doktorand se zabývá významem participativního rozhodování při 
obnově malých a středních měst a novými formy propagace a prezentace v urbanismu za pomoci 
informačních a komunikačních technologií. 

2.  Zvolená metoda zpracování  

V kapitole J.3 str. 67 je zvolená  metoda zpracování nedostatečně formulována.  
V kapitole J se doktorand věnuje současnému stavu řešené problematiky. Dále provedl sběr dat obnovy 
malých a středních měst v Dolním Rakousku a Jižní Moravy z elektronických médií měst. Získané 
informace analyzoval a provedl srovnání  obnovy malých a středních měst v Dolním Rakousku                         
a v Jihomoravském kraji. Vybranými rakouskými městy jsou Krems an der Donau, Langelois, Melk, 
Eggengurg, Drosendorf, Haag, Laa an der Thaya, Retz, St. Poelten, Waidhofen an der YbbS. 
Vybranými jihomoravskými městy jsou Boskovice, Vyškov, Kyjov, Znojmo. Doktorand nespecifikuje 
kritéria podle kterých provedl výběr zkoumaných sídel. Informace nejsou systematicky prezentovány, 
některá města jsou podrobněji popsána, jiná obsahují jen turistické informace. V závěru kapitoly je 
popsán program CENTROPE, význam sítí a multimédií pro obnovu měst a vliv participace a sociálního 
marketingu na urbánní plánování. Kapitola je zakončena úvahou „Vize v územním plánování“.  

3. Splnění stanovených cílů  

Cílem práce je na základě analýzy současného stavu obnovy malých a středních měst Dolního 
Rakouska a Jižní Moravy provést srovnání současných metod a trendů obnovy na evropské úrovni       
a doporučit nové formy participace v prostředí České republiky vedoucí k úspěšné obnově sídel. 
Tyto cíle autor shrnuje v kapitole J.5, kde uvádí návrhy nových forem a principů participace: webový 
portál CZATURB, referenda, anketní průzkumy a dotazníky, obohacení o nové ideje mobilní sítě           
a weby, koncepce internetových stránek, návrh počítačové hry o obci, tvorba on-line identity obce. 

4. Původní výsledky řešení vědeckého problému 

Specifičnost tématu nepředpokládá konkrétní jednoznačné výsledky. Práce obsahuje mnoho úvah,které 
ukazují na možnosti řešení dané problematiky a jsou inspirací pro vytvoření bilaterální dvojjazyčné 
podoby elektronického media pro obnovu malých a středních měst na Jižní Moravě a Dolním Rakousku. 
Práce v tomto smyslu obsahuje původní výsledky řešení problému. 

5. Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi  

Předložená disertační práce přispívá k dalšímu rozvoji oboru. Proces zpracování a realizace obnovy 
sídel může být úspěšný jen tehdy, když se na jeho vzniku budou podílet již od počátku místní obyvatelé. 
Pomocí odborné kompetence urbanistů a ostatních odborníků (ekologů, sociologů, ekonomů atd.)                 
a partnerské spolupráce je možno sjednotit různé vedle sebe izolovaně existující aktivity a iniciativy               
a dosáhnout všeobecně akceptovatelnou koncepci obnovy města. 
Práce obsahuje značné množství informací a poznatků a bude sloužit jako podklad pro další výzkumné 



práce v oboru sociologie a oboru informačních a komunikačních technologií, které pak mohou být  
přímo aplikovatelné v praxi. Práce je užitečná pro inspiraci odborníků městského managementu.   

6.  Formální úprava disertační práce  

     Práce má rozsah 128 stran A4 včetně vyobrazení, abstraktu v angličtině, uvedeným seznamem 
použitých zkratek a seznamem použité literatury, který svědčí o tom, že doktorand prostudoval velké 
množství literatury a čerpal informace z velkého množství webových stránek. V práci zužitkoval svoje 
zkušenosti ze zahraničních studijních a pracovních pobytů. 

     Po grafické stránce je práce zpracována na dobré úrovni, text je jasně formulován a vhodně doplněn 
obrázky. Hlavní část práce obsahuje kapitola J, které je rozvedena do velkého množství podkapitol, 
které mají další podkapitoly, které jsou nesystematicky seřazené. Orientace obsahu textu je tím ztížena.  

7.  Publikování dílčích výsledků disertační práce 

     V přehledu publikační a tvůrčí činnosti neuvedl doktorand svoji publikační činnost ve sbornících dokto-
randských konferencí podle normy.  

8. Jednoznačné stanovisko zda práci doporučuji – nedoporučuji k obhajobě 

Přes uvedené nedostatky doporu čuji p ředloženou diserta ční práci k obhajob ě. 
 

 

Otázky a nám ěty k obhajob ě: 

1. Jaká byla kriteria výběru zkoumaných měst? 

2. Jaké jsou hlavní problémy participace při obnově měst ČR? 
 

 

 

 

V Brně  dne 15.2.2013  

         

        Oponent disertační práce 


