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1.  Aktuálnost tématu 
Koncept pasivního domu je znám přes více než 20 let. Za tu dobu výrobky a technologie významně 
pokročily ve prospěch pasivního stavitelství, ať již svými parametry, tak výhodnými cenami. Navíc ceny 
energií mnohonásobně vzrostly. Dnes lze stavět kvalitně a jednoduše pasivní domy za cenu běžných 
domů, které jsou však z hlediska nároků na provozní energie mnohonásobně náročnější. Zákazníkům 
musí být jasné, že pasivní dům je pro ně mnohem výhodnější nejen ekonomicky, ale i z hlediska komfortu 
bydlení. Navíc pasivní stavitelství velmi efektivně přispívá k řešení řady globálních problémů, jako jsou 
ekologie, ochrana klimatu, energetická bezpečnost či udržitelný rozvoj. Přesto se pasivní stavitelství 
prosazuje stále jen sporadicky a nutno přiznat, že tomu tak je i v Rakousku či Německu – tradičních 
baštách pasivního stavitelství. 
 
Hledání příčin a jejich analýza, proč se něco dnes tak jednoduchého a zřejmého, jako je pasivní 
stavitelství, stále nedaří prosadit, je, dle mého názoru, vysoce aktuálním problémem celospolečenského i 
celosvětového významu a posuzovaná disertační práce k tomuto významně přispívá.   
 
 
2.  Zvolená metoda zpracování  
Stavět pasivní domy lze mnoha způsoby, které se významně liší složitostí, cenou, trvanlivostí či 
spolehlivostí. Můžeme se setkat i s koncepty drahých pasivních domů prošpikovanými aktivními systémy 
starajícími se o maximální pohodlí bydlícího až do doby, než se něco pokazí – můžeme však ještě hovořit 
o pasivním domu? Cílem práce je přispět k návratu ke kořenům pasivního stavitelství a dát návod, jak lze 
pasivní dřevostavbu postavit co nejoptimálněji vzhledem k parametru výkon versus cena. Proto bylo za 
hlavní cíl práce zvoleno vyhodnocení existujících konstrukčních systémů pro dřevostavby pasivních domů. 
Doktorand si též klade za cíl dokázat, že kvalitní architektonický návrh pasivního domu může být založen 
na levném a environmentálně šetrném stavebním systému, který je vhodný pro nejen svépomocnou 
výstavbu nejen na venkově.  
 
Jsem přesvědčen, že práce stanovené cíle splnila a měla by být i motivací pro vznik dalších prací 
zabývajících se optimalizací masivních staveb pasivních domů a optimalizací technického zabezpečení 
pasivních domů. Právě „udělat jasno“ v těchto oblastech je jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěšný 
rozvoj pasivního stavitelství, coby vědního oboru, a jeho úplné prosazení v praxi, coby stavebního 
konceptu. 
 
 



3.  Splnění stanovených cílů 
Při řešení problému postupoval doktorand podle následujících bodů:  
 
i) Popsal několik již existujících staveb domů s nízkou spotřebou energií a kriticky je vyhodnotil. Z analýzy 
doktoranda vyplývá, že za pozitivní vývoj považuje hlavně trend vedoucí ke zjednodušování a zlevňování 
výstavby a provozu pasivních domů a k opačnému trendu prosazovanému či tolerovanému řadou institucí 
navázaných na byznys se patřičně vymezuje. 
 
ii) Uvedl a kriticky vyhodnotil sedm konstrukčních systémů pro dřevostavby pasivních domů. Na základě 
kvantitativních parametrů pak stanovil jejich pořadí. 
 
iii) Popsal roli architekta při navrhování nízkonákladových pasivních dřevostaveb a nutnost jeho kritického 
myšlení i chápání požadavků zákazníků či vazeb na specialisty. Doktorand uvedl i své zásady, z čeho lze 
a z čeho nelze při projektu ustoupit, a plně se s nimi ztotožňuji. 
 
iv) Popsal též širokou škálu stavebních materiálů, které lze při stavbě pasivních domů použít, zde již však 
parametr výkon versus cena chybí – mlčky se asi předpokládá, že si takové vyhodnocení udělá každý 
sám. 
 
Za konkrétní přínos doktoranda považuji jeho „průlomový“ přístup spočívající v zahrnutí ekonomiky 
výstavby a provozu jako významného faktoru při projekci pasivních dřevostaveb. 
  
 
4.  Původní výsledky řešení vědeckého problému 
Hlavní význam práce pro praxi vidím na dvou úrovních:  
 
i) Práce ukazuje příklad, jak lze výrazně zkvalitnit práci architekta a projektanta ve prospěch zákazníka – 
bydlícího. To je zvláště důležité v době krize stavebnictví, kdy předpoklad kvalitního projektu v souladu 
s požadavky zákazníka může významně zvýšit zájem o novou výstavbu. 
 
ii) Práce ukazuje cestu k masivnímu prosazení nízkonákladového pasivního stavitelství za cenu 
standardního stavitelství. Tím by měly být zcela odstraněny obavy z evropských předpisů povolujících 
v brzké době jen pasivní výstavbu. Pokud se nízkonákladové pasivní stavitelství prosadí, bude možné 
ustoupit i od řady dotačních programů a snížit tak zátěž státního rozpočtu. 
 
 
5.  Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 
Práce významně přispívá k rozvoji vědního oboru pasivního stavitelství, protože přináší nový pohled na 
pokrok v oboru kladením důrazu na jednoduchost a levnost při zachování plné užitné hodnoty – tím bortí 
dosavadní přístupy. 
 
  
6.  Formální úprava disertační práce 
Práce je na solidní formální i jazykové úrovni. Zřejmě by šlo vymyslet její přehlednější strukturování, 
existující stav strukturování však práci nediskvalifikuje. 
 
 
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: 
Doktorand se v práci velmi rezervovaně vyjadřuje k  institucím, od nichž by se oprávněně dalo očekávat, 
že budou přispívat k výzkumu v oblasti pasivního stavitelství. Dnes je však výzkum často zaměňován za 
vyhovování zájmům silných stavebních a energetických lobby či vlivných výrobců. Má doktorand ještě jiný 
návod či návrh koncepčního řešení, které by posílilo výzkum ve prospěch nízkonákladového pasivního 
stavitelství jiným způsobem, nežli je osobní angažovanost jednotlivců často spojená s jistou odvahou a 
s odmítáním na „oficiálních“ místech?   
 
 
Slovní hodnocení práce: 
Práci doporučuji k obhajobě a v případě úspěchu doktoranda při obhajobě doporučuji udělení vědecké 
hodnosti Ph.D. 
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