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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Téma disertační práce je navýsost velmi aktuální, neboť zkoumání přístupů 
k transformaci a novému využití výrobních objektů a areálů je pro zachování historických, 
stavebně technických, společenských a památkových hodnot průmyslového dědictví jako nedílné 
součásti našeho kulturního dědictví důležitým momentem. Stanovení modelových situací pro 
přijetí nových nevýrobních funkcí na bázi univerzálního programu je  téma velmi náročné 
vzhledem k šíři a sruktuře dochovaného fondu výrobních objektů. Ve většině případů jde o 
objekty nevyužité či podvyužité, pro které práce nastiňuje  principy optimálního využití. V daném 
časovém období a zejména v této šíři záběru se tématem konverzí průmyslových objektů dosud 
nikdo nezabýval.   
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Splnění cílů disertační práce 

komentář: Cíle práce, které jsou vymezeny v úvodu, spočívají ve vytvoření univerzálního modelu 
pro integraci nových nevýrobních funkcí jako programu pro záchranu průmyslového dědictví. Z 
nich se pak odvíjejí postupy řešení, které jsou v práci dále rozvedeny a prostřenictvím 
přehledných schémat zobecněny. Možno konstatovat, že metodicky i věcně byly cíle disertační 
práce naplněny s kritickou poznámkou, že pro modelovou tvorbu je výčet použitých příkladů 
poměrně malý. 
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Metody a postupy řešení 

komentář: Metody a postupy stanovené v úvodu práce jsou zvoleny dobře a svědčí o svědomité 
přípravě autora. Přesvědčivé je to zejména v logicky řazených údajích, které jsou systematicky a 
velmi podrobně zpracovány do schemat a tabulek, přičemž je třeba opět vytknout omezený počet 
vybraných příkladů. Zde je nutno podotknout, že zvolená šíře záběru výzkumu, která se dotýká 
téměř všech vztahových rovin zkoumaného fondu, může ve výsledku  vést k částečnému či 
určitému zkreslení. 
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Hlavní výsledky práce jsou shrnuty v kapitole 7 a 8 a výsledný model popsán 



v závěrečné kapitole 9. Jedná se o potvrzení některých obecných a některých předem 
stanovených hypotéz a návrh postupu pro přijetí nové nevýrobní funkce. V případě návrhu 
postupu je třeba vytknout přílišné zaměření na proces optimální volby konverze s menším 
důrazem na technické parametry (zmíněné okrajově) a opominutím ekologických aspektů.  
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Práce je bezpochyby uplatnitelná v obecné rovině při obnově a novém využití 
průmyslových staveb v nejširším možném kontextu. 
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Zejména je třeba ocenit grafickou úroveň práce spočívající v přehledné úpravě tabulek 
a zejména schemat, které umožňují rychlou orientaci ve struktuře průmyslových areálů a staveb 
a jejich využití.  Formální úprava práce vypovídá svým klasickým zpracováním o dobré erudici 
autora a lze ji hodnotit po stránce odborné jako velmi dobrou. Členění disertační práce je logicky 
vystavěné, texty na sebe věcně navazují a jazyková úroveň s přihlédnutím k národnosti uchazeče 
je na dobré úrovni. Obrazový materiál je logicky řazen v textu s odkazy na čísla obrázků. Oproti 
tomu je poznámkový aparát řazen na konci odborného textu, což sice odpovídá povolenému úzu, 
avšak hledání zpomaluje sledování textu.  
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Připomínky 

Při historickém členění vývojových období průmyslové architektury jsou v práci uvedeny určité 
nepřesnosti. Týká se to kapitoly 3.1. hned v úvodním textu (předindustriální lidová architektura), i 
když v tomto případě je citován zdroj. Dále v kapitole 3. 2. 2. jsou nesrovnalosti při výčtu 
slohových období. Přitom podotýkám, že časové periody a řazení průmyslových staveb do těchto 
období jsou stále předmětem odborných diskusí. Závěrem jen drobnost - chybné označení 
obrázku 6 jako železobetonové konstrukce, což je omluvitelné vzhledem k roszahu práce. 
      
      
      
      
      
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Práce splňuje i přes výše vznesené připomínky požadavky kladené na samostatnou vědeckou 
práci a vzhledem k možnostem uplatnění obecně v rovině ochrany průmyslového dědictví, 
doporučuji práci k obhajobě. 
      
      
      
      
      
 

 

Doporučuji po úspěšné obhajobě disertační práce udělení titulu Ph.D. ano  ne  
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