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Sylvie Lednická se ve své diplomové práci zabývá analýzou současné situace brownfieldů 

v České republice a porovnává ji se situací v zahraničí. Na základě tohoto srovnání pak může 

stanovit návrhy na řešení, resp. na efektivní politiku regenerace brownfieldů na území naší 

republiky. 

 

Diplomová práce je velmi rozsáhlá (výrazně přes 100 stran) a svým objemem se tedy blíží 

spíše rozsahu doktorské práce. Po formální stránce je zpracována velmi kvalitně, s minimem 

chyb a překlepů. Místo autorkou používaného pojmu „trvale udržitelný rozvoj“ navrhuji 

používat spíše „udržitelný rozvoj“ (jak to prosazuje i Ministerstvo životního prostředí ČR), 

případně „dlouhodobě udržitelný rozvoj“ (protože v evolučním procesu není striktně vzato nic 

trvalé). 

 

Studie nejdříve definuje „brownfield“, seznamuje čtenáře s dělením brownfieldů a 

s provedenou studií lokalizace brownfieldů na území České republiky. Dále jsou popsány 

možnosti regenerace brownfieldů. Teprve po této úvodní části vymezuje autorka cíle práce, 

výzkumné otázky (celkem devět, což je možná na „horní hranici únosnosti“) a metody využité 

pro zpracování problematiky. Jedná se zejména o studium a analýzu dokumentů. Jde proto  

o kompilační práci, nicméně o práci velmi komplexně a zdařile pojatou. 

 

Velký prostor je věnován teoretickému zakotvení problematiky jak z pohledu politických věd, 

tak i ekonomických věd, z pohledu legislativy a také urbanismu. V následující kapitole 

autorka udělala velmi záslužnou věc, a sice že si dala tu práci a nastudovala a porovnala různé 

evropské přístupy k regeneraci na příkladu Anglie, Francie, Německa a Dánska. To, společně 

se zhodnocením současné situace, je dobrým odrazovým můstkem pro formulaci návrhu 

politiky regenerace brownfieldů a řešení tohoto problému s využitím nástrojů 

institucionálních, finančních a legislativních. Zmíněna je také důležitost vzdělání a osvěty, 



aby politická rozhodnutí regenerace brownfieldů měla potřebnou podporu veřejnosti. Práce je 

doplněna čtyřmi samostatnými přílohami. 

 

Mohu tedy konstatovat, že diplomová práce Sylvie Lednické je velmi obsáhlá a nezůstává jen 

u analýzy problémů, ale formuluje také návrhy na řešení (na regenaraci brownfieldů). Proto 

práci Sylvie Lednické doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikační stupeň „výborně“. 
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