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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Zvolené téma bylo a snad i je aktuální především pro některá historická města. Jejich 
vybraný vzorek je v práci také zkoumán. V době zadání bylo téma práce nepochybně aktuální. 
Do problematiky se dnes promítají další vlivy - od epidemiologických po geopolitické. 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Splnění cílů disertační práce 

komentář: Cíle disertační práce, výzkumné otázky a hypotézy byly přesně definovány v úvodu 
práce (str.10 - 11) a jejich splnění je podrobně a důsledně popsáno v samotném ZÁVĚRu (str. 
136 - 140). S uvedenými závěry souhlasím. 
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Metody a postupy řešení 

komentář: Autorka si k analýze problematiky zvolila několik  metodických přístupů. Celkově se 
jedná o rozsahem potřebných informací značně náročnné procesy, které disertantka modelově 
zformulovala a posléze naplnila. Po metodické stránce bych v této souvislosti zvlášť ocenil 
elaborát mapových příloh. 
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Konkrétním přínosem je v tomto případě úspěšný pokus o ucelený pohled na 
problematiku založený na soustavě autorkou koncipovaných analýz s následnou nabídkou všech 
získaných poznatků. Za důležité pak považuji udržení urbanistického pohledu. Výsledky práce, 
doporučení a vyhodnocení jsou zpracovány přehledně, podrobně a komplexně.  
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Významným počinem pro praxi je už to, že práce přináší a dává k dispozici (jak už bylo 
uvedeno výše) pokus o ucelený pohled na danou problematiku. Význam pro praxi má především 
také metodická stránka respektive vytvořené a použité techniky analýz. Uvedená doporučná 
opatření regulace různého stupně můžou být vhodnou inspirací pro jiná města. 
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Práce je velmi rozsáhlá a to jak její textová, tak grafická část. Práce svým objemem 
značně přesahuje běžnou velikost disertace, snad proto byl také zvolen malý formát písma.  Po 
formální stránce je práce uspořádána přehledně. Zvlášť oceňuji zpracování elaborátu mapových 
příloh. Co se týče jazykové úrovně, text by si zasloužil závěrečnou korekturu. V úvodní části 
elaborátu jsou některé věty zbytečně složité až na úkor srozumitelnosti.  
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Připomínky 

K práci bych si dovolil pouze několik dílčích spíše technických připomínek: 

-  V textu se některé partie zbytečně opakují. Je to například popis či zdůvodňování výběru 
výzkumného vzorku měst.  

-  Šířka chodníku 1,5 m zmiňovaná několikrát (např. na str. 16, 17) je šířka minimální pěší 
komunikace (2 pruhy). 

-  Nerozumím  uváděné četnosti stravovacích zařízení "podílem počtu stravovacích zařízení ku 
ploše města s výsledkem vyšším než 1 stravovací zařízení na 100 m2." Dtto u ubytovacích 
zařízení (obojí na str.18). 

-  U atraktivit pro turisty (str.26) by se měly zmínit i ony kontraverznější viz. levné pivo… 

-  Str. 34: Kodaň není švédské město! 

-  Nerozumím údaji "rozloha města (včetně spádových obcí) - 33,45m2" např. na str. 21 mapová 
příloha Č.2.14. nahoře, resp. i dalším údajům tohoto typu. 

-  Jak už jsem uvedl, velmi oceňuji mapové přílohy se souborem analýz jednotlivých měst. 
Nicméně ačkoliv se v textu hovoří o fenoménu orientace a dominant, tento prvek zde není, 
domnívám se že ke škodě věci, zobrazován. 
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Předložená práce splňuje požadavky na disertační práci jak po obsahové, tak formální stránce. 
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