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Hlavní pozitiva práce: 

Práce na reprezentativním vzorku analyzuje opomíjený aspekt bezpečnosti regionu, kterým jsou opuštěné stavby. 
Ty generují nejenom rizika pro své okolí, ale také dodatečné náklady pro veřejné rozpočty. Diplomantka ve své 
analýze i v závěru práce upozorňuje na nebezpečí prohlubování celého problému v kontextu demografického 
stárnutí české populace. 

Hlavní negativa práce: 

Nenašel jsem žádná závažná negativa. 



Otázky k obhajobě (1-2): 

1. V souvislosti s výsledky Vaší analýzy a v kontextu existujících trendů vysvětlete, zda 
opuštěné stavby a areály (brownfields) představují větší problém pro velká (města) 
nebo malá sídla (obce) na území České republiky. 

2. Jsou-li brownfieldy výsledkem mobility pracovní síly, důsledkem existence trhu 
a projevem nedostatku prostředků pro jejich revitalizaci ze strany jejich majitele, pak 
pravděpodobně nelze zabránit jejich vzniku. Poválečné přesídlení 2,6 mil. českých 
Němců na území SRN a Rakouska vygenerovalo poměrně velký počet brownfieldů, 
s kterými si Československo dlouhodobě nevědělo rady. Jaká by měla být politika 
veřejného sektoru vůči tomuto druhu rizika? Mají se veřejné rozpočty podílet na 
revitalizaci opuštěných staveb a areálů? 

 
Práce    JE1   -   NENÍ2   doporučena k obhajobě. 
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1 Nehodící se prosím škrtněte. 
2 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 
minus, dobře, nevyhověl/a 
 


