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Průběh studia  

Pan Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek byl přijat do akreditovaného doktorského studijního 

programu P3917 Soudní inženýrství, studijní obor 3917V001 Soudní inženýrství, na FAST 

VUT v Brně ke dni 1. 9. 2006, do kombinované formy studia. Školitelem byl ustanoven Ing. 

Lubomír Weigel, CSc. 

Původní téma: Aspekty vztahu mezi současně platnými oceňovacími předpisy a novým 

stavebním zákonem (příp. prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu). 

Vzhledem ke změně akreditace doktorského studijního programu na VUT v Brně ke dni 22. 9. 

2008 byl student převeden do celoškolského studijního programu P3917 Soudní inženýrství, 

obor 3917V001 Soudní inženýrství, zajišťovaného Ústavem soudního inženýrství, opět do 

kombinované formy studia.  

Pokud se týká tématu doktorské disertační práce, bylo s ohledem na účinnost nového 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. aktuálně upraveno. To proto, aby postihlo také řešení pro 

znalce zcela nového problému, jakým je ocenění „práva stavby“. Toto právo nově zavedl 

právě nový občanský zákoník s účinností od 1.1.2014. K úpravě tématu došlo u státní 

doktorské zkoušky dne 29.5.2013. 

Upravené téma:   Aspekty oceňování práva stavby 

V souladu se studijním plánem absolvoval doktorand následující předměty: 

 

Název předmětu  Termín   Prospěch   

DSA02      Pravděpodobnost a matematická statistika  04.06.2012 2 

DSB01      Základy práva pro znaleckou činnost  24.10.2011 1 

DSB02      právní aspekty vědecké práce 02.11.2011 a 

DSC01      Soudní inženýrství – obecná metodika 31.5.2012 1 

DSE03      Speciální metodika soudního inženýrství – obecné 

                  zásady oceňování majetku 

20.06.2012 1 

DSE05      Speciální metodika soudního inženýrství – 

                  oceňování nemovitostí 

29.06.2012 1 

DSJ01      Cizí jazyk – němčina 19.12.2012 3 



 

 

 

 

Název předmětu  Termín   Prospěch   

DSS01      Doktorský seminář I.  21.09.2011 a 

DSS02      Doktorský seminář II.  21.09.2011 a 

DSS03      Doktorský seminář III.  21.09.2011 a 

DSS04      Doktorský seminář IV.  21.09.2011 a 

DSS05      Doktorský seminář V.  06.02.2012 a 

DSS06      Doktorský seminář VI.  14.05.2012 a 

DSS07      Doktorský seminář VII.  30.12.2013 a 

Dosažený průměr  1,50 

Státní doktorská zkouška  29.5.2013 Prospěl 

 

Přednášky na konferencích a seminářích 

[1] Adámek, J.: Potenciální chyby při výstavbě nízkoenergetických domů. JUNIORSTAV 

2009, sekce 7. Soudní inženýrství. Sborník JUNIORSTAV 2009 – 11. Odborná 

konference doktorského studia, vyd. Litera Brno 2009.  

[2] Adámek, J.: Revitalizace stávajících budov. JUNIORSTAV 2011, sekce 7. Soudní 

inženýrství. Sborník JUNIORSTAV 2011 -  13. Odborná konference doktorského studia, 

vyd. Litera Brno 2011. 

[3] Adámek, J.: Vývoj technické infrastruktury budov. JUNIORSTAV 2011, sekce 1. 

Pozemní stavitelství, 1.1. Architektura v pozemním stavitelství. Sborník JUNIORSTAV 

2011 - 13. Odborná konference doktorského studia, vyd. Litera Brno 2011, s. 1 - 9. 

[4] Adámek, J.: Prevence stavebních vad při výstavbě nízkoenergetických domů. JuFoS 2011, 

sekce 7. Vady a poruchy. Sborník JuFoS 2011 - odborná konference doktorského studia, 

vyd. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, s. 1-6. 

[5] Adámek, J.: Potenciální chyby při zateplování domů. JuFoS 2012, sekce 7. Vady a 

poruchy. Sborník JuFoS - odborná konference doktorského studia, 2012,1. vyd. Vysoké 

učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, s. 1 -6. 

[6] Adámek, J.: Principy při tepelně technickém opláštění budov. JUNIORSTAV 2012, 

sekce 7. Soudní inženýrství. Sborník JUNIORSTAV 2012 – 14. Odborná konference 

doktorského studia, vyd. Litera Brno 2012, s. 1 - 7.  

[7] Adámek, J.: Architektura, budova, prostředí a jejich interakce v závislosti na optimální 

požadavky budovy. ExFoS 2013 - Expert Forensic Science, XXII. Mezinárodní vědecká 

konference soudního inženýrství Brno 2013, 1. vyd. Vysoké učení technické v Brně, 

Ústav soudního inženýrství, s. 1 -7. 

[8] Adámek, J.: Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku s říšským zákoníkem č. 114 

ze dne 11. června 1912. ExFoS 2014 – Expert Forensic Science, XXIII. Mezinárodní vědecká 

konference soudního inženýrství Brno 2014. Přednáška zařazená do programu konference ExFoS 

2014 na den 24. ledna 2014.  

 

 

   



 

 

 

Pedagogická činnost 

S ohledem na skutečnost, že doktorand byl jako uchazeč z praxe přijat a zařazen k tomuto 

studiu kombinovanou formou studia, a také touto formou po celé období studoval, nebyla po 

něm požadována, i s ohledem na koordinaci a rozvrhové obtíže, účast na pedagogické činnosti 

školícího pracoviště.   

 

Stanovisko školitele k disertaci  

Doktorand odevzdal doktorskou disertační práci na schválené téma „Aspekty oceňování práva 

stavby“. Práce je obsáhlá a včetně příloh čítá cca 240 stran. V disertační práci autor řeší pro 

znalce zcela nový problém, kterým je ocenění práva stavby, jak toto právo po padesátileté 

přetržce nově do praxe uvedl s účinností od 1.1.2014 nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.   

Ve své disertační práci autor podrobně vysvětluje podstatu a smysl tohoto práva, shrnuje 

současný stav problematiky, definuje cíl práce a systémově řeší přehled případů a způsoby 

ocenění, kdy a jak by se mělo ocenění práva stavby provádět. Výstupem disertační práce je na 

základě provedené rešerše české i zahraniční literatury k tomuto problému vymezení možných 

případů požadavku ocenění práva stavby, stanovení metodik pro v úvahu připadající případy a 

zpracování návrhu znaleckého standardu pro postup ocenění v jednotlivých případech ocenění 

práva stavby. 

Doktorand vypracoval práci prakticky samostatně, i když s ohledem na novost řešeného 

problému a velmi sporou literaturu práci konzultoval častěji, avšak vždy připraveně a 

s novými podněty. 

Závěrečné stanovisko školitele 

Doktorand Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek je erudovaným projektantem a autorizovaným 

inženýrem pozemních staveb, který si všímá a komplexně respektuje důležité principy při 

konstrukci a výstavbě nových budov včetně vazeb na jejich cenu a kvalitu. Je absolventem 

magisterského studijního programu v oboru pozemní stavitelství na Fakultě stavební VUT 

v Brně a kromě toho i absolventem magisterského studijního programu Fakulty architektury 

VUT v Brně.  

Během doktorského studia na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně doktorand vykazoval 

dobré studijní výsledky. Na disertační práci pracoval se zájmem a neváhal obětavě a ve snaze 

o co nejlepší výsledek celé pasáže své práce na základě postupně získávaných nejnovějších 

poznatků neustále doplňovat i přepracovávat, i když byl od úpravy tématu disertace v závěru 

května 2013 tísněn časovým limitem jejího odevzdání. Jeho disertační práce je podle názoru 

školitele velmi aktuální, splňuje požadavky na práci tohoto typu kladené a přináší nové 

vědecké poznatky v oboru Soudní inženýrství. Jejím přínosem je vyřešení oceňování nově 

vzniklého práva, zpracování algoritmu řešení a přehled případů, pro které by se mělo ocenění 

práva stavby provádět.  

Na základě toho doporučuji přijetí předložené doktorské disertační práce k obhajobě. 

 

30. 12. 2013 

         Ing. Lubomír Weigel, CSc. 

              školitel  


