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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Téma je stále aktuální už několik desítek let. U nás je tomu tak především proto, že 
stále, na rozdíl od například západní Evropy, nebylo zatím dosaženo dostatečných výsledků na 
tomto poli. Zvolený přístup disertanta aktuální stav podrobně mapuje.  

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Splnění cílů disertační práce 

komentář: Cíle disertační práce, tak jak byly definovány v kapitole 1. Úvod byly bohatě naplněny - 
viz. kapitola 10. Závěr. 
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Metody a postupy řešení 

komentář: Metodická stránka práce je impozantní a v rámci oborové zkušenosti mimořádná. 
Oceňuji časovou náročnost sběru a vyhodnocení zkoumaných dat a údajů. Zvolený a 
prezentovaný postup  logicky reflektuje genezi vzniku práce. 
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Konkrétním přínosem disertanta, vedle výše uvedeného splnění vytčených cílů 
disertační práce, je shromáždění, vyhodnocení a přehledná prezentace řady údajů a informací, 
které zatím nebyly v této formě k dispozici. 
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Ve věci přínosu pro praxi se v první řadě jedná o přínos informační. Ten poskytuje 
nejenom informace, ale také náměty a inspirace jak  k dalšímu zkoumání na tomto poli, tak 
podporu v případě řešení konkrétních praktických kauz. V rámci vědního oboru je inspirativní jak 
metodicky, tak podobně jako pro praxi, tedy především nabídkou rozvinutí získaných poznatků. 
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Formální úpraa je na velmi dobré úrovni, struktura práce, je přehledná, grafické a 
obrazové přílohy dobře čitelné. K jazykové úrovni nemám připomínky. 
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Připomínky 

Vedle výše uvedeného, vysokého hodnocení této disertační práce bych si dovolil několik 
poznámek. Domovské pracoviště disertace je urbanistické a urbanistická problematika není 
v práci nějakým výrazným způsobem zanedbávána. Nicméně, vedle ohromného podílu datových, 
statistických či geografických přístupů a výstupů mi trochu schází něco víc k potenciálním 
urbanistickým hodnotám (ač jsou v práci zmíněny). Bylo snad možné, či vhodné nějakým 
způsobem interpretovat zda a do jaké míry lze u jednotlivých příkladů identifikovat to, čemu 
říkáme kompoziční příležitosti? Nakonec tato ploha mi také trochu schází u Kapitoly 8. Možnosti 
dalšího užití, která je oproti ostatním částem disertace trochu letem - světem…Ve věci zahraniční 
zkušenosti možná stála zato zmínka o britských Development Corporation z třetí čtvrtiny 20. 
století, které výrazně poznamenaly postindustriální proměnu Spojeného Království. 
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Disertace je svým obsahem i rozsahem zcela mimořádná.  
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