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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Jedná se o jednu ze stálých problematik těch našich měst, kde byl v minulosti blokový 
systém zástavby uplatněn. Vzhledem ke konkrétní situaci v Hradci Králové, lze téma předložené 
disertační práce považovat za aktuální. 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Splnění cílů disertační práce 

komentář: Cíl práce, který byl poměrně podrobně a ambiciózně rozveden v úvodní kapitole práce  
byl svým způsobem naplněn. Nicméně pokud měla být hlavním výstupem metodika revitalizace, 
není mi jasné její zařazení do "příloh" mimo hlavní text a závěry. 
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Metody a postupy řešení 

komentář: Metody výzkumu uvádí autor v úvodu ad A5. Nicméně jsou zde pouze  na třech 
řádcích obecně vyjmenovány. Toto téma lze nakonec částečně nalézt v rámci kapitoly G 
včleněné do problematiky Hradce Králové. Co se týče postupu řešení, zcela mi uniká pojetí 
kapitoly B - Městský veřejný prostor. Už samotný pojem B4 - Formy města (Bydlení, Práce, 
Rekreace atd.) je zavádějící. Jednak se nejedná o formy, ale o funkce a tento pohled je už dnes 
dávno překonan jak v teorii tak v praxi. Disertant se zde vůbec často vzdaluje od tématu 
konstatováním více méně populárních a všeobecně uznávaných pravd a poznatků. 
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Za konkrétní přínos disertanta lze považovat především zpracování problematiku  
vnitrobloků Hradce Králové (G) včetně prakticky  celé kapitoly L. Svým způsobem bývá 
produktem celého procesu také disertant samotný, což platí i vtomto případě. 
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Výsledky práce by mohly mít určitý význam pro zainteresované subjekty v praxi, pokud 
se najde cesta, jak se k nim dostanou. Může být rovněž inspirativní pro konkrétní kroky 
především v samotném Hradci Králové.V rámci vědního oboru sice práce upozorňuje na danou 
problematiku, ale to je na tomto poli asi všechno.  
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Formální úprava disertační práce není na dobré úrovni, celková struktura není 
dostatočně přehledná obsahově ani graficky. Zcela schází alespoň minimální doprovodná 
plánová dokumentace, která by lépe přiblížila pouze verbálně popisované situace, hlavně v 
Hradci. Jazyk textu často sklouzává do beletristicko - aktivistické roviny. 
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Připomínky 

Práce má v rámci textu několik problematických částí, které by patřily spíše do úrovně Studie, 
kde by se právě jejich problematické pojetí dalo vstřícně vydiskutovat.. K  (například skoro celá 
část B…). Jak už jsem uvedl výše, zcela schází jakákoliv plánová dokumentace, především 
k hradeckým vnitroblokům, což je při dnešní dostupnosti katastru, Googlu apod. skoro 
nepochopitelné. Ke grafickým přílohám mám také výhrady. Příloha M1 je nadepsaná "skizza 
města Hradec Králové z doby před založením pevnosti"  ačkoliv je tam vidět celé opevnění a plán 
samotný je čitelně nadepsán " …Festung Königgratz…". Závěrečných 27 stránek různých 
fotografií vztažených k různým částem práce považuji v této formě pro disertaci za problematické. 
Na stránce 131 uvedené "Samostatné práce autora" postrádají bližší informaci o tom, kde byly 
publikovány, ačkoliv by to bylo jistě zajímavé. To platí, včetně uvedení pracovišť, u všech 4 prací 
zabývajících se vnitrobloky (E). Bohužel velmi stručný a málo odborný je samotný závěr celé 
práce (J). 
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

. Ačkoliv jsem k předložené disertační práci uvedl řadu připomínek a výhrad, práce rozhodně 
nepostrádá význam.  Přináší konkrétně zaměřený pohled na přesně vymezenou problematiku, 
kterou se pokouší chápat v širších urbanistických a společenských souvislostech. 
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