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1.  Aktuálnost tématu
Disertační práce je zaměřena na vysoce aktuální a důležité téma – totiž zhodnocení stavebních systémů 
využitelných pro svépomocnou stavbu  maximálně energeticky efektivních  dřevostaveb vhodných pro 
venkovské  regiony.  Porovnání několika vybraných stavebních systémů podle zvolených kritérií 
charakterizujících udržitelnost staveb (jejich ekonomickou výhodnost, environmentální šetrnost a sociální 
přijatelnost charakterizovanou konkrétním požadavkem možnosti svépomocné výstavby)  je základním 
cílem a také výsledkem práce autora. Zároveň se Petr Čáslava důkladně zamýšlí nad rolí architekta 
v celém procesu stavby – od prvotních diskusí s investorem po realizaci stavby. 

2.  Zvolená metoda zpracování 
Do přehledové části práce autor zahrnul velkou šíři témat, která se problematiky pasivních dřevostaveb 
na venkově dotýkají. Tato část práce je poměrně obsáhlá. Kromě logicky sem patřících kapitol 
zaměřených na specifika stavění na současném venkově, teoretická východiska pasivních staveb či 
popisu stavebních systémů a materiálů se zde však  objevují pasáže nedotažené a bez zřejmé souvislosti 
s řešeným tématem. Na hranici  přijatelnosti jsou nepříliš hluboké texty o ekovesničkách, ale  už zcela 
zbytná je třeba pasáž o finanční gramotnosti obyvatelstva. Pro další vývoj či úplnost práce nemají mnohé 
kapitolky zřejmý význam a jejich zařazení budí dojem nahodilosti.  Při posuzování této části práce mám 
zato, že by vypuštění některých odstavců  práci prospělo. Týká se to například i historického exkurzu na 
straně 46 . Stavba v Podolí u Brna s tématem práce nesouvisí a jistě by se našly i  zajímavé dřevostavby 
z minulých desetiletí, z nichž by se bylo možno pro dnešní uvažování poučit. Pečlivě by měl autor 
v rešeršní části pracovat s citacemi – jednoznačně uvozovkami oddělit  převzaté texty od  vlastních. 
Jedním z míst, které po tom volá, je kapitola 6.3. Rodinné domy. 

Jestliže jsem v předchozím zmínila jako jednu z vlastností práce „nahodilost“, navážu další, a tou je 
„neujasněnost“, místy až „rozporuplnost“. Při nejlepší vůli nedokážu v práci rozklíčovat, zda  a jaká tepelná 
čerpadla autor považuje za vhodná či nevhodná pro pasivní domy, zda vidí v dotacích přínos či spíše 
nebezpečí. Zdánlivých  rozporů je v práci více, ale možná jde jen o formulační neobratnost. Zcela též 
nechápu autorovo polemizování ohledně pojmu „přírodní materiály“. Jestliže cítí potřebu pro přesnost 
uvést, že i ropa a čedič se těží  z přírody (či přesněji ze země), používejme tedy raději pojem 
„obnovitelný“, jak je obvyklé například v nám nejbližší a v předmětném tématu vyspělé jazykové oblasti 
německé. Jednoznačnost a srozumitelnost je v tomto ohledu přínosnější než filipika.
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3.  Splnění stanovených cílů  / 4.  Původní výsledky řešení vědeckého problému
Podstatou práce je hodnocení stavebních systémů pro (nejlépe) svépomocné pasivní dřevostavby. Autor 
vybrané systémy poměrně důkladně  popsal, hodnocení  pečlivě provedl a v závěru práce přináší tabulku, 
která může dobře sloužit orientaci pro projektanty i stavebníky. Ač jsou kriteria i intervaly poněkud 
intuitivní, je tabulka nepochybným přínosem a originálním výsledkem práce. Při jejím praktickém využití 
budou jistě potenciální stavebníky napadat otázky, jejichž zodpovězení bych čekala v diskusi – autor ji 
shrnul do skromné kapitolky „Práce s tabulkou“. Bylo by dobré doplnit, jak flexibilní jsou jednotlivé 
stavební systémy ve využití izolačních materiálů:  Může  i jiný než Grmelův využít slaměné balíky či jinou 
variaci slaměné izolace?  Lze ve Svobodově systému použít celulózovou izolaci a zlepšit tak jeho 
environmentální přijatelnost? Je tloušťka izolace v jednotlivých systémech neměnná? 
 

5.  Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi
Práce učinila krok k dokumentování a publikování i takových postupů budování dřevostaveb, které nejsou 
k nalezení ve firemních dokumentech. Přitom jde o postupy vyvinuté a ověřené zkušenými staviteli, kteří 
ovšem sami mnoho nepublikují, zato už dlouho staví svépomocí a se snahou minimalizovat náklady, 
případně (u Ing. Grmely) i ekologickou stopu budovy. Na autorovu práci by mohla navázat taková, která by 
ukázala, jak je možné popsané konstrukční a výplňové komponenty užívané v oněch několika stavebních 
systémech vzájemně kombinovat.  

6.  Formální úprava disertační práce
Po formální a jazykové stránce není práce příliš dobrá. Obsahuje řadu neobratných formulací  i chyb. Při 
jejím čtení jsem našla dosti nedostatků, které by při pečlivějším čtení nemohly uniknout. Za všechny 
jmenuji nedbalou práci s indexy. Jen na málo místech se m2, m3 či CO2 vyskytuje ve správném tvaru. Vše 
ovšem předčí spektrum forem, které autor v jediné práci  využije k zápisu jednotky měrné spotřeby tepla 
na vytápění, běžně psané  jako  kWh/m2.a.  

7. Publikování dílčích výsledků disertační práce
Lze konstatovat, že práce splňuje podmínky zákona č. 111/1998 Sb. §47 odst. 4.

Publikační činnost doktoranda:
ČÁSLAVA, P. Alternativní způsoby výstavby dřevostaveb na venkově. Sborník XII. Vědecké konference 
doktorandů. FA VUT Brno: 2008. 139 s. ISBN 978 – 80-214-3656-5

ČÁSLAVA, P. Nové možnosti [alternativy] materiálů vhodných /nejen/ pro dřevostavby. Sborník XIII. 
Vědecké konference doktorandů. FA VUT Brno: 2009. 180 s. ISBN 978 – 80-214-3878-1

ŽABIČKOVÁ, I.; CHYBÍK, J.; ČÁSLAVA, P.; KARASOVÁ, A. Přírodní stavební vhodné pro stavby, jejich  
vlastnosti technické a enviromentální, životní cyklus. Hlína. Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2008. 19 
s. ISBN: 978-80-254-2272-4. 

URBÁŠKOVÁ, H.; POHANKOVÁ, L.; ČÁSLAVA, P. Viniční hospodářství. FA VUT v Brně: 2009. ISBN: 
978-80-214-3815-6.

Otázky a náměty k obhajobě:
Hlavní otázky pro obhajobu jsem již formulovala v závěru kapitoly 4 Posudku. Týkají se možností měnit 
izolační materiály v jednotlivých popisovaných systémech (zejména ve prospěch snižování primární 
vázané energie). Bylo by také dobré, aby si autor promyslel přesnost, s níž udává PEI  v příloze 2. Při 
obhajobě se ale této záležitosti není z mého pohledu potřeba věnovat, jde jen o zacházení s výsledky 
výpočtů.  
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Je škoda, že autor při posuzování systémů nevzal v potaz jejich výsledky, co se týká dosahované těsnosti 
staveb – parametru tak zásadního pro pasivní stavby. Je v tomto ohledu něco známo i o systémech, 
u nichž to v práci explicitně neuvádí? Toto doplnění diskuse výsledků práce/tabulky očekávám 
u obhajoby.
Dále by mě zajímalo (a považovala bych to za skutečný další výsledek dizertace), zda dům z Přílohy 3 je 
samostatnou a dokončenou realizací autora a jaké jsou zkušenosti s jeho fungováním. 

Slovní hodnocení práce:
Přes zmíněné výhrady s ohledem na výsledky práce doporučuji práci k obhajobě. 
 

V Brně, 25. srpna 2013

Oponentka dizertační práce

 RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.

…............................................................
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PS. Nepodstatný dodatek, mimo posudek

Mnohé z nedostatků, které přímo nesouvisí s tématem práce a nemají vliv na její posuzování,  podobně 
jako mýty  typu „ dřevo ve svém růstu je pro člověka nepostradatelné, neboť produkuje k životu nezbytný 
kyslík“,  jsem pouze vyznačila v textu práce. Při dalším využití dizertační práce či při jejím publikování by 
se hodilo se s těmito záležitostmi vypořádat. Co se týká zmíněného vlivu stromů, je to s ním takto: 

Kyslík tvoří  již  stamilióny let celou pětinu atmosféry, na metr čtvereční Země je to dvě tuny. Jeho 
množství jakékoliv  procesy (včetně růstu vegetace) mohou ovlivnit jen nesmírně málo. Nikam se v přírodě 
neztrácí. Rostlinstvo jej do ovzduší skutečně přidává, když si z látky přítomné v atmosféře jen ve 
stopovém množství (zlomek promile), totiž z CO2, bere uhlík a kyslík vrací do ovzduší. Jiná biomasa se 
ale současně rozkládá, takže se uhlík v ní vázaný mění zpět na oxid uhličitý. I tehdy, když celkové 
množství biomasy na Zemi stoupá, jako tomu bylo na konci doby ledové a jako je tomu nyní, by se 
množství kyslíku mohlo změnit nejvýše tak ze 20,946 % na 20,950 %. Ve skutečnosti ale dnes oxidu 
uhličitého na úkor kyslíku vinou spalování fosilního uhlíku přibývá. Problém je přitom ten oxid uhličitý, 
kterého už není 0,028 %, ale 0,040 %. 
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