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1.  Teoretická příprava, praktické zkušenosti 

Zvládnutí základních odborných znalostí prokázal Ing. arch. Jiřího Gerö úspěšným studiem, vhodným 

výběrem a složením odborných zkoušek v průběhu studia a rovněž velmi dobře hodnocenou závěrečnou 

doktorskou zkouškou. Teoretické základy si doktorand rozšířil individuálním studiem odborné literatury, řady 

českých normativů a legislativních předpisů. Soupis zdrojů a literatury svědčí o dlouhodobém a cílevědomém 

zájmu doktoranda o danou problematiku. Nově získané poznatky uplatnil doktorand ve své projekční praxi, 

publikačních aktivitách a účastí ve dvou architektonických soutěžích.  

2.  Zvolená metoda zpracování  

Doktorand při zkoumání a vypracování své práce použil především metodu analýzy vstupních informací a 

syntézy získaných poznatků, směřující ke splnění vytčených cílů. Výstupy vyhodnoceny, zobecněny a 

následně ověřeny na vhodně zvolených příkladech. 

3.  Splnění stanovených cílů  

Prvotní myšlenkou pro stanovení cílů práce byl stav, možnosti a důsledky implementace směrnice EPBD II 

Evropského parlamentu 2010/31/EU v   prostředí České republiky.  

Byly stanoveny dílčí cíle dizertační práce 

- vyhodnotit, jak jsou v normách determinovány nízkoenergetické, pasivní, popřípadě nulové;  

- ověření  termínu „net-zero building“ a „close to zero building“, její definování a dopad na výraz budov 

v českém prostředí; 

- analýza aspektů, které determinují architektonický výraz energeticky efektivní výstavby; 

- vyhodnocení vybraných objektů z pohledu dosažení pasivního nebo nízkoenergetického standardu. 

Stanovené cíle byly v předložené dizertační práci splněny. 

 



4.  Publikování dílčích výsledků DP 

V průběhu studia a vypracování práce, doktorand využil možnost publikovat dílčí výsledky práce šesti 

odbornými příspěvky na konferencích zaměřených k tématu a prakticky své poznatky uplatnil účastí ve dvou 

v architektonických soutěžích.  Svůj odborný názor na danou problematiku navíc uplatnil ve výuce architektů 

v magisterském stupni studia. 

 

Celkové hodnocení disertační práce: 

Dizertační práce svým obsahem prokazuje teoretické i profesní kvality doktoranda, které dále využívá a 

uplatňuje ve své projekční činnosti projekční praxi. Předložená dizertační splňuje všechny formální 

požadavky a náležitosti, zpracování a grafická úprava svědčí o pečlivosti doktoranda. Získané poznatky a 

zkušenosti po dobu studia a zpracování doktorské práce doktorand jsou obohacení odborných kvalit 

profese architekta. Soupis zdrojů a literatury svědčí o dlouhodobém a cílevědomém zájmu doktoranda o 

danou problematiku. 

 

Otázky k obhajobě a připomínky: 

Slovní hodnocení práce: 

Doktorand stanovené cíle práce splnil beze zbytku, kvalitně a na odpovídající velmi dobré odborné úrovni 

a při vypracování doktorské práce rovněž prokázal schopnost uplatnit zásady vědecké práce.  

Jelikož předložená práce doktoranda Ing. arch. Jiřího Gerö splňuje podmínky uvedené v §47 odst. 4 

Zákona, doporučuji dizertační práci k obhajobě a dále po úspěšné obhajobě před komisí udělit vědeckou 

hodnost Ph.D. 

 

Otázky a náměty k obhajobě: 

Vzdávám se možnosti položit otázku či námět k obhajobě.  
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