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Posudek na disertační práci  Ing. arch. Jiřího Gerö: 

Architektonický výraz obytných staveb energeticky efektivní výstavby 

 

l. Výsledky práce:  Z nadpisu práce je jednoznačně zřejmé, že obsahem je 

energeticky efektivní výstavba a jejich architektonický výraz. 

Architektonický výraz obytných staveb je zpracován pro novostavby i pro 

stavby rekonstruované. Důraz se klade na dispoziční, objemové a 

konstrukční řešení.  Na příkladech novostaveb rodinných domů 

v Řečkovicích a v Ivanovicích se nízkoenergetické koncepce představují. 

Téma této disertační práce je pro českou stavební výrobu aktuální. 

Evropská legislativa zdůrazňuje energetickou náročnost budov a její 

uvádění do praxe jako dlouhodobý proces a požadavek. Autor práce se 

těmto požadavkům věnuje, studuje literaturu, dokumenty, zúčastňuje se 

konferencí, publikuje a provádí samostatnou projekční činnost (uváděny 

jsou studie i realizace staveb). Soupis zdrojů a literatury svědčí o 

dlouhotrvajícím zájmu o tuto problematiku. Význam přikládá i využívání 

přesné terminologie. 

2. Struktura práce: předložená práce v rozsahu 115 stran je rozčleněna na 

12 kapitol, přičemž 2.- 4. kapitolu lze pokládat za vstupní (trvale 

udržitelná výstavba, energeticky efektivní dům, urbanismus energeticky 

efektivní výstavby), kap. 5.- 7. charakterizují situaci s aplikací evropské 

směrnice o energetické náročnosti budov do české legislativy, kap. 8.-11. 

se zabývají architektonickým výrazem obytných staveb a uvádějí příklady 

novostaveb nízkoenergetických rodinných domů a požadavky na  

rekonstrukce  obytných domů s důrazem na jejich architektonický výraz. 

Vytyčený záměr disertanta tato práce naplňuje: prokazuje, že je dobře 

obeznámen s teoretickými základy výstavby energeticky efektivních 

domů, či jinak řečeno, nízkoenergetických domů, že je obeznámen 

s legislativou, že nejen šíří poznání o možných aplikacích, ale že je sám 

aktivně využívá ve své projekční práci. Aplikace těchto idejí mají 

pochopitelně svůj odraz v architektonickém výrazu obytných staveb a řada 

realizací je v textu prezentována, čímž se naplňuje požadavek spojení 

teorie a praxe. Kapitola 11. nazvaná Zobecnění a Závěr umožňují 

formulovat přesvědčení, že disertant je tematikou energeticky efektivní 

výstavby nejen osloven, ale že stává jejím propagátorem. Grafy, které 

byly umístěny do příloh (výstavba pasivních domů v některých zemích 

Evropy, trendy ve výstavbě pasivních domů  po roce 2006 se vyznačují 
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vysokou dynamikou) se dají pokládat za startéry profesního zájmu 

disertanta. 

3. Připomínky k textu: disertaci netvoří pouze text, ale jak se na tento typ 

prací sluší, zařazuje autor rozsáhlý soubor neverbálních informací 

v podobě fotografií a nákresů objektů, v podobě grafů, schémat, mapek a 

tabulek, což kvalitu práce ještě zvyšuje. Zařazené převzaté zdroje jsou 

důsledně uváděny. 

4. Jazyková a grafická úroveň: práce je sepsána kultivovaným způsobem; 

grafická úroveň splňuje  požadavky na tento typ prací. 

5. Otázky k obhajobě:  

 stanovisko disertanta k existujícím katalogům s nabídkami typových 

nízkoenergetických domů (např. nabídka 2500 projektů); 

 ohlasy v české architektuře a stavebnictví na zavádění směrnice 

Evropského parlamentu (EPBD II); 

 zkušenosti s počítačovým programem pro určení energetické bilance 

budov s velmi nízkou spotřebou energie  (PHPP).  

 

6. Závěry:  

O profesní orientaci disertanta na aktuální problematiku současné energeticky 

efektivní výstavby nemůže býti pochyb. Předložená disertační práce prokazuje 

v této oblasti teoretické i praktické profesní kvality. Práce prokázala schopnost a 

připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu/vývoje. Disertační práce 

obsahuje doklady o realizaci těchto soudobých idejí v jeho projekční tvorbě. 

Disertace splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona. 

Stanovené cíle disertační práce lze pokládat za splněné. 

Doporučuji přijmout disertační práci k obhajobě a pokračovat v organizačních 

aktivitách, které po obhájení práce povedou k udělení titulu. 

 

7. Datum  a podpis oponenta:    
V Brně  24. dubna 2013                                               Ivan Wahla 


