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Teoretická příprava, praktické zkušenosti: 

Doktorand úspěšně absolvoval všechny předměty DSP včetně státní doktorské zkoušky. Během studia 
byl zapojen do výuky, přednášel v předmětu Typologie V – zemědělské stavby a předmětu Zásady 
navrhování ekologických staveb. Během studia byl spoluřešitelem projektu FRVŠ 2008/G2 Viniční 
hospodářství s ekologickými aspekty. 

Praktické zkušenosti pro vypracování disertační práce získával během zahraniční studijní stáže ve 

Švýcarsku na BFH‐HAB Technikerschulen HF Holz Biel, která se zabývá nejnovějším vývojem a inovací 

dřevostaveb, dále během, zahraniční odborné stáže v atelieru NERO bvba, Gent, Belgie a především 
ve své projekční praxi ateliéru VIAZGE s.r.o.  

Zvolená metoda zpracování: 

Metodika zpracování disertační práce je zvolena tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů.  

Splnění stanovených cílů: 

Doktorand si vytyčil cíl disertační práce v hledání optimálního řešení šetrného bydlení na venkově                      
v pasivním standardu za použití dřevěného konstrukčního systému. Vybrané konstrukční systémy 
porovnával a vyhodnocoval z hlediska environmentálního, ekonomického a architektonického. Výsledky 
shrnul do srovnávací tabulky.  

Publikování dílčích výsledků disertační práce: 

Během studia publikoval doktorand  dílčí výsledky disertační práce ve sbornících doktorandských 
konferencích fakulty. Je spoluautorem publikace Viniční hospodářství (FA VUT v Brně 2009, ISBN 

978‐80‐214‐3815‐ 6) a spoluautorem publikace Přírodní stavební materiály vhodné pro stavby, jejich 

vlastnosti technické a enviromentální, životní cyklus (SHS 2008, ISBN: 978-80-254-2272-4). 

Publikační činnost doktoranda je uvedena v kapitole 10. Publikování dílčích výsledků disertační práce 



 

Předloženou disertační práci doporučuji – nedoporučuji k obhajobě. 

Práce obsahuje množství informací a poznatků o konstrukcích dřevostaveb pro svépomocnou 
výstavbu, která je v tomto ohledu podnětná pro praxi, protože v současnosti není na českém stavebním 
trhu firma, která by se snažila hledat levná a účinná řešení a cesty snižování nákladů na stavbu 
rodinného domu. 

Disertační práci Ing. arch. Petra Čáslavy doporučuji k obhajobě 

pro udělení vědecké hodnosti "doktor" (Ph.D.). 

 

Otázky k obhajobě a připomínky k dizertační práci: 

Která rizika považuje doktorand za nejdůležitější při svépomocném stavění dřevostaveb? 

Jaké poznatky získal při své stáži na BFH‐HAB Technikerschulen HF Holz Biel? Jaké jsou její 

nejnovější produkty a systémy. 
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