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1. Téma práce

Emil Šlemenda svoji magisterskou práci zaměŤl|na problematiku tzv. brownfields,
jejíŽ teoretické i praktické řešení se dostalo do popředí díky ekonomickým a vlastnickým
změnám po roce 1989. Zď1ména v současné době je toto téma často předmětem odborných i
laických diskusí, a|e též studentských prací různého stupně arozdíIné úrovně i hloubky.
V rámci katedry sociální geografie a regionálního rozvoje autor zvolenou tématikou i věcným
pojetím navázal např. na magisterskou práci Kateřiny Maudrové z roku 2OO4, hodnotící stav
brownfi elds v celopraŽském měřítku.

2. Rozsah a formální struktura

PředloŽená magisterské práce Emila Šlemendy celkově Čítá symbolických 99 stran -
včetně 7 stran tabulkových a mapových příloh. Další mapky, schémata, tabulky, grafy a
barevné fotograÍie jsou, vesměs zdařile, umístěny přímo v textu. orientaci v graírckém
doprovodu ulehčuje souhrnný seznam obtžuk:ů, tabulek a příloh hned v úvodu za obsahem.

Strukturaci kapitol ne|ze z hlediska logičnosti a přehlednosti nic zásadního výknout,
zachována je linie od obecného ke konkrétnímu. Třístránkový ,,Úvod.. je vstupem do
problematiky, kde autor stručně charakterizuje genezi brownfields a souvisejíóí trendy ve
světě obecně i v podmínkách České republiky. Poslední odstavec je jiŽ de facto volným
přechodem ke druhé kapitole ,,Cíle práce a metody... Zd"e jeblíže specifikováno uzemi
zvolené pro magisterské zkoumání autora a o něco méně konkrétněji i cíle, jichŽ chce
dosáhnout. DůleŽitáje pasáŽo metodice práce,zejménaspecifikace převzaýchpodkladůpro
stanovení brownfields ve zvolené lokalitě a hlavní principy uplatněné při vlastním terénním
šetření.

Kapitola 3 nazvaná,,Brownfie1dy..se ZpryLLzěástí obsahově překrývá S,,Úvodem..
(příčiny vzniku brownfields, časová specifikace apod.). Navazující podkapitoly se zabývají
přehledem teoretických přístupů krevita|lzaci brownfields (kde autor mj. zmiňuje moŽnost
kombinace institucionálního přístupu a hermeneutických principů)' poté jižnásleduje
podkapitola definující samotný pojem 

',brownfiel 
ds,,. Zde zaujme srovnání významových

pojetí v některých evropských zemích a USA' nebot'definiční určení termínu brownfields
není ve světě dosud jednotně ustáleno a liší se dokonce i v rámci jednotlivých zemi. S tímto
stavem úzce souvisi též probIematika klasif,rkace brownfield s, jíž je zasvěcena podkapitola
3.3.I,]ž zmíněný institucionální přístup se nejvíce odráží v části.následující, kte;á identifikuie
nejen aktéry revita|izace brownfields (v hierarchii veřejný sektor - soukromý sektor
veřejnost), ale i nejčastější důvody amožné podoby samotné revitallzace. Její častou prvotní
podmínkou je odstraňování ekologických zátěží, čemuŽ se autor velmi stručně věnuie



V posledním bloku třetí kapitoly. Ta čtvftá jiŽ stručně přibliŽuje realitu brownfields v samotné
Praze, zejména s využitím bilancí zpracovaných Lucií DoleŽelovou v rámci terénního
průzkumu V roce 2003.

Pátou kapitolou nazy anou,,Vysočany,, zaěiná vlastní j ádro práce věnované
zkoumanému území' Popsána je zde historie čtvrti s dtrazemna její průmyslovou minulost,
populační vývoj Vysočan aŽ do současnosti, hlavní zdejší rozvojové projekty a pochopitelně i
jednotlivé plochy s nimi spojené, které|ze charakterizovat jako brownfields. Jedinou,ivšak
podstatnou výjimku tvoří Velké rozvojové uzemi Vysočany, jehož rozvoj podléhal zvláštnímu
reŽimu a autor mu věnuje samostatnou šestou kapitolu. Dílčí plochy VRÚ Vysočany jsou
textově, tabulkově i mapově blíŽe speciÍikovány, včetně vlastnické struktury a popisu
souvisejících rozvojových záměrfl. Potěšitelné je, že díky samostatným podkapitolám není
opomenut ani význam toku Rokýky pro charakter celého izemí, stejně jako připomenutí
průmyslových kulturně-technických památek ve Vysočanech. Kritickápasáž o roli hlavního
města Prahy, městské části Praha 9 a jednotlivých investorů při revitalizaci vysočanských
brownírelds odráži autorovo ponoření do problematiky, přestoŽe ne vždyjde o zcela přesné či
vyváŽené informace. Jakýmsi shrnutím rozvojových perspektiv VRU Vysočany je SWoT
ana|ýza,jejíž metodologické pojetí je však zčásti diskutabilní (zejména v kategoriích
PříleŽitosti a Rizika, kde jsou pohromadě vnější i vnitřní vlivy na VRU spolu s jejich
moŽnými důsledky). Pro potenciá|nírozvoj VRU Vysočany autor nazávěr stanovuje 5
různých scénářů, lišících se hlavně přístupem aktérů zainteresovaných v revitalizaci.

Kapitola ] - Závěr - se pokouší především vsadit perspektivy Vysočan do
celoměstského rámce a ZnoyL| zhodnotit potřebné kroky k pozitivnímu v1,voji celého izemi,
Práci uzavirá čtyřstránkový přehled použité literatury, internetových a ostatních zdrojů.

3. Připomínky k náplni a výsledkům práce

Práce Emila Šlemendy je svým obsahem i rozsahem vcelku adekvátní magisterskému
stupni. odpovídá i reálným moŽnostem poznání daného izemí optikou zvoleného tématu
v omezeném čase. AŽ na formulační nevyzrálost některých částí textu si nejsem vědom
žádnébo podstatného nedostatku, který by zásadní měrou znehodnocoval dosaŽené výsledky.
Následující body proto shrnují jen dílčí věcné nejasnosti a připomínky:

V kapitole 2 ,,Ci|e a metody..upoutá absence výchozichhypotéz,míru jejichŽ
naplnění by autor mohl zhodnotit v závěru. Na druhou stranu si však nejsem jistý, zdaby bylo
přínosnější umělé zpětné výváření hypotéznazák|adě známého výsledku, k čemuž podobná
snaha dostát zavedené metodologii občas vede.

Na přelomu stran 13 a 14 autor trochu idealisticky ztotožňuje svůj obecný předpoklad
nejvhodnějšího vyuŽitírozlehlých brownfields v kompaktním městě s budoucí realitou
v hodnocené lokalitě. Rozvoj města však bohuŽe| vždy nekopíruje logiku a zdravý rozum.

K vcelku zdařilému pokusu o vlastní syntetickou definici brownÍields na str. 23 chci
jen podotknout' že týo plochy v širším významovém pojetí nemusí pro své okolí nutně
představovat vyslovené riziko, ale spíše estetické či urbanistické znehodnocení. Podmínkou je
p ochopite lně neexi sten ce výr aznější eko l o gické zátěže,

U ana|ýzy role veřejného sektoru na str. 31 chybí u popisu parametrů regionální
politiky EU bliŽší časové určení. Důvodem vhodnosti jeho uvedení je věcný posun strategie
EU pro nové programové období 2007-2013. V této souvislosti také překvapuje, Že autor
vůbec nezmiňuje (a to ani v seznamu pouŽité literatury) Jednotný programový dokument pro
Cíl 2 regionu NUTS II - Hl. m. Praha pro období 2004-2006. Jedná se přitom o dosti zásadni
dokument, umoŽňující Praze čerpání |rnancí mj. právě pro účely revita|izace tzv. brownfields
(konkrétně v rámci opatření 1.2 Priority 1)' Vzhledem k zaměření práce je stejně zarážející t



to, že v přehledu literatury chybí jak praŽský uzemní, tak i strategický plán. Dále
nespecif,rkovaný odkaz na webové stránky magistrátu není v tomto případě adekvátním
zdrojem.

Minikapitola 3.5 věnovaná odstraňování ekologickýchzátěži mi přijde velmi stručná,
a to vzhledem k zásadnímu vlivu případného ekologického poškození na perspektivy
revita|jzacejakékoliv plochy charakteru brownfield. V této souvislosti by bylo v zqmu
objektivity vhodné zmínit i to, že také revitalizace a následné znovuvyužití brownfields
mohou mít svá ekologická úskalí, související např. s nadměrnou hlukovou a emisní zátěži
způsobovanou novou cílovou dopravou apod.

Ve výčtu čtyř,,nejvýznamnějších..praŽských brownfields výrazně postrádám ještě
alespoň lokalitu Holešovice-Bubny-Zátory, která svojí rozlohou (přibliŽně 52 ha) i
exponovanou polohou naúzemí určeném pro rozŠíření celoměstského centra do tohoto výčtu
jednoznačně patří. A to i přes problémovost, která vyuŽití těchto pŤevážně drážních pozemků
provázi. Nebo moŽnáprávě kvůli této problémovosti. '.

V odstavci zmiňujícím projekt ,'Park Rokytka..na str. 65 je uvedena částka 100

milionů, kterou se (podle autora) na něj podařilo městu ziskat z Cilre 2 EI]. Chybí však
uvedení měnové jednotky (cožmůže být při kurzu CZK - EURO dosti podstatný řádový
rozdíI, přestoŽe čtenář vytuší, že jďe o koruny). Postrádám také bliŽší specifikaci programu'
prostřednictvím kterého tato částka byla získána a také specifikaci konečného příjemce,
kterému byla nebo bude (?) poskytnuta. Je vhodné rovněŽ vŽdy dodat, zdajde výhradně o
penize EU, nebo je v nich zahrnuto i povinné spolufinancování z městských a národních
zdrojů.

o dílčích metodologických nejasnostech SWOT analýzy VRU Vysočany na str. 69-]9
j sem se jIž zmiňoval výše.

4, Stylistická stránka, grafická úprava

Formulační stránku povaŽuj i za re|ativně nej slabší článek předložené''diplomové..
práce (přičemŽ předpokládám,Že zavedené označení by mělo být ,,magisterská práce..).
Neobratná stylistika, příp. terminologie' místy oslabuje čt zamlžuje věcnou hodnotu sdělení.

V celé práci, dokonce i v jejím názvu,jsou takřka výhradně uživány pojmy
,,brownfield/brownfieldy.., přičemž množná varianta působí spíše jako nevhodné hovorové
počeštění anglického originálu ,'brownfields... Ten nemá v češtině adekvátní jednoslovnou
náhradu a je proto běžně uživán i v českých odborných textech. To samé v práci Emila
Slemendy platí i o termínech greenfield/greenfieldy VeÍS. greenírelds.

V.textu je vcelku dost překlepů a drobnějších gramatických chyb (zejména chybějících
čárek ve větě - např. str. 15,64 apod')' Na str. 88 je v Seznamu literatury překlep v názvu
Ceské republiky (malé ,'č..), na str. 45 v 1. odstavci je místo termínu,,pozůstatek.. (po velkých
podnicích) užit trochu jinak zabarvený termín ,,pozůstalost.. apod. Časté je i následné
opakování stejných slov, špatné skloňováni zájmen (např. str. 63), neobratný slovosled či
dokonce vzájemně si odporujícítvrzeni (např. str. 64,2. odstavec,pasážo politické podpoře).

Zarazl\o mne téžpouživáni nesprávné podoby jména Lucie Doleželové, kterou autor
přejmenoval na DoleŽalovou - a to jak v textu' tak v seznamu literatury. Tento překlep by šel
snáze pochopit' kdyby se nejedndlo o autorku průzkumu, který Emil Šlemenda pouŽívá jako
hlavní podklad pro speciÍikaci praŽských brownfields.



oproti stylistické stránce je grafická úprava práce zdaŤ1|á, struktura kapitol logická a
členění textu přehledné. K jeho oŽivení přispívá iv|ožená barevná grafika, přičemŽ u
fotografií |ze pouze předpokládat j ej ich poŤízeni samotným autorem práce.

5. Záněr

Autora je nutno ocenit za solidní orientaci v řešené problematice i ve zvoleném uzemi
a za snahu vsadit téma do širších souvislostí' včetně teoretických základů. Z práceje patrné
úsilí věnované terénnímu průzkumu hodnocených lokalit anavázání kontaktů se zapojenými
subjekty, cožm:ůŽe b1ýt uŽitečnápřiprava pro uplatnění absolventa v praxi. Zároveň' se však
nemohu zbavit dojmu, Že čas věnovaný ,,terénní části..byltrochu na úkor kvality textového
zpracování výsledků' Autor své poznatky neformuloval vždy úplně přesně či dostatečně
srozumitelně, také hloubka zžhěru mohla být u některýchpasáží větší.

I přesto však magisterskou práci Emila Šlemendy doporučuji k obhajobě.

Y Pra2e22.9.2006 RNDr. Lukáš Zemánek, Ph. D.

odbor strategické koncepce ÚRM


