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Aktuálnost tématu disertační
komentář: .'.''veřejná prostranstvíjsou základnístrukturou kaŽdého lidského sídla, místem
pohybu, setkávání, pobývání a sociální interakce jeho obyvatel a návštěvníků. Jejich atraktívita a
pobytové kvality ma1ivýrazný vliv na celkový obraz města a kvalitu městského Života...
Současná podoba veřejných prostranstvív českých městech je ovlivněna nedostatečným
společenským povědomím o jejich významu, nepřehlednou soustavou právních a technických
předpisů a sloŽitými rozhodovacími procesy ve veřejné správě. '. .''

.''tolik citát ze záhlaví disertačnípráce, který společenskou aktuálnost řešenízkoumané
problematiky impresívně vyjadřuje nejlépe...

lnění cílů disertační práce

komentář: Kdyby byl splněn pouze jediný cíl práce - pojmenování procesu žádouci proměy
vytipovaných veřejných prostranství v čase, hledání příčin jejich degradace a pojmenování
standardů moŽné nápravy stavu, je stanoven základní motiv k rozpracování širokého
urbanistického tématu v doktorandem vyjmenovaných detailních souvislostech.

Metodv a resen!

komentář: Za vyzdviŽení v dizertační práci stojí mimo výborné textové zpracování, především
práce doktoranda v terénu včetně anketní části, která příkladně odborně pracuje s laickými
názory na řešenou problematiku

Výsledkv disertace _ konkrétní přínosv disertanta

komentář: Velmi zajímavé a pro aktuálnost práce přínosné jsou příklady veřejných prostranství
z terénního výzkumu ve zvolených městech (Berlin, Brno, DráŽd'any, Linec, olomouc, ostrava,
Plzeň, Praha, Vídeň )! Blahopřeji k výběru různých měřítek a historických souvislostíve
vybraných sídlech našeho kulturního středoevropského regionu a jejich srovnání v jedné
publikaci
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Význam pro vědního oboru

komentář: Práce je zpracovaná na vysoké odborné úrovni a zpracovává neotřelým způsobem
Živoucítéma - znehodnocování veřejných prostor. VŠímá si váŽných urbanistických prostorových
elementů, pojmenovává logicky a profesné na vysoké úrovnijednotlivé problémy.

Formální úorava disertační oráce a ieií iazvková úroveň

komentář: Práce je zpracovaná velice přehledné, logicky a velmi precizně, srozumitelných
odoborným jazykem. Stylově dobře vyvážená, vyhýbá se profesinímu Žargonu a jazykově snese
srovnání s nejlepšími profesionálně redigovanýmí publikacemi z oboru'

ínk

Záv éreéné zhod nocení d isertace

osobně bych byl rád, kdyby se v započeté práci pokračovalo a její závěry se mohly více
popularizovat. Pro obor ubanismu je sledování Živoucícho a kvalitního veřejného prostoru
klíěovou entitou. Architektura a urbanismus se vyznačují určitou setrvačností vývoje a jeho
postupnou transformací vzhledem ve vztahu ke společnosti.
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