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Aktuálnosť témy dizertačnej práce 

Predložená práca (v rozsahu 116 tlačených strán vrátane obrázkov a príloh) má 
v nadpise tému, ktorá je nesporne aktuálna a je vhodné, aby bola predmetom vedecké-
ho skúmania. Žiaľ doktorand sa tejto téme v skutočnosti nevenoval, zaoberal sa skôr, 
ako sám uvádza na str. 104, okrajovými podmienkami, z ktorých by energeticky efektív-
na architektúra mala vychádzať. Aj to je aktuálna a pre vedecké skúmanie vhodná téma 
a prípadné poznatky a závery z jej spracovania môžu byť podnetné pre prax – škoda, že 
sa táto zmena prístupu k predmetu práce nepremietla do jej nadpisu a do precízneho 
vymedzenia cieľov a metód práce. 

Obsah dizertačnej práce 

Po úvodných formalitách autor v úvode analyzuje stav problematiky, vymedzuje tému 
a ciele práce, jej metódy a štruktúru. Druhá kapitola je venovaná trvale udržateľnej vý-
stavbe vo všeobecnosti, tretia energeticky efektívnym domom a použitým pojmom. Ur-
banizmus energeticky efektívnej výstavby je obsahom štvrtej kapitoly, piata je 
o aplikovanej európskej smernici v českej legislatíve (tak ju autor nazval), šiesta 
o EPBD-II a siedma o pripravovanom zavádzaní smerníc do českého právneho poriad-
ku. Ôsma kapitola je nazvaná Architektonický výraz obytných stavieb – novostavby, no 
autor sa tu zaoberá skôr technickou stránkou efektívneho stavania než tým, čo si pred-
stavujem pod pojmom „architektonický výraz“ (mimochodom, nikde v práci nešpecifiko-
vaným, nevysvetleným). V deviatej kapitole nazvanej Príklady novostavieb nízkoenerge-
tických rodinných domov doktorand popisuje dva domy navrhnuté jeho ateliérom, nadpis 
desiatej kapitoly sľubuje zaoberanie sa architektonickým výrazom rekonštruovaných 
obytných stavieb. Jedenásta kapitola, Zobecnenie, opakuje zásadnejšie tvrdenia 
z predošlých kapitol, nasleduje záver, literatúra, glosár, príloha a prehľad prác autora.  

Vyjadrenie k jednotlivým častiam dizertačnej práce 

... Posudok je pre publikovanie v informačnom systéme oponentom skrátený vynecha-
ním tejto časti, ktorá obsahovala konkrétne a často pomerne detailné pripomienky ... 

Pripomienky a otázky k dizertačnej práci 

Kladiem si otázku, čo motivuje úspešného architekta z praxe, aby sa pustil do dizertač-
nej práce, ktorá predpokladá vlastný výskum a vedecké prístupy. Ak sa však do takej 
práce pustí, mal by si pozrieť, čo sa od neho očakáva, a skúsiť to dodať v akceptovateľ-
nej forme. Rovnako ako pri návrhu domu, keď za samozrejmé považuje dodržanie typo-
logických zásad v štúdii, ktorú položí pred klienta.  Rozsah mojich konkrétnych pripo-
mienok nakoniec presiahol osem strán, ťažko ich tu zhrnúť – vyberám pár podstatných. 



Autor sa nezaoberá témou, ktorú „prisľúbil“ v názve práce, takmer vôbec sa nevenuje 
problematike architektonického výrazu energeticky efektívnych stavieb. Ciele práce cha-
rakterizuje neprehľadne a nemám pocit, že ich úspešne (v zmysle vedeckého či praktic-
kého prínosu) naplnil. V závere sa k nim a k ich zhodnoteniu už nevracia. 

V popise metód na prvom mieste spomína zhromaždenie maxima možných informácií 
k téme práce. Zoznam prameňov s 31 položkami sa mi zdá v tomto kontexte až príliš 
skromný. Pokiaľ ide o konkrétne diela, z ktorých analýzy by sa v práci dalo vychádzať, 
autor sa sústreďuje na projekty samostatne stojacich RD z vlastného ateliéru – širší zá-
ber detailne analyzovaných príkladov od iných architektov by asi nebol na škodu. Ako 
metóda je spomenuté analyzovanie údajov, prisľúbené je syntetizovanie informácií 
v schémach a skiciach, ktoré však v práci chýba.  

Veľká časť práce je prezentovaním názorov a pocitov doktoranda, ktoré nie sú podopre-
té jeho vlastnou výskumnou prácou ani odkazom na relevantné pramene. V niektorých 
prípadoch sú pocity autora mylné. Pár modelových výpočtov, naštudovanie elementár-
nych prameňov či oboznámenie sa s väčším počtom príkladov (proste použitie vedec-
kých metód práce) by tento problém bolo odstránilo.  

Mojou otázkou je, či by doktorand predsalen nedokázal na základe preštudovania ďal-
ších príkladov efektívnej architektúry (a odosobniac sa od vlastnej tvorby) určiť  špecifi-
ká architektonického výrazu energeticky efektívnych stavieb? Keďže odpoveď tu môže 
byť dosť rozsiahla, uspokojím sa s touto jedinou otázkou.   

Zhodnotenie dizertačnej práce 

Tu by som rád vyzdvihol hodnoty a prínosy práce. V prvom rade je to jej skutočná téma 
– problematika efektívnej architektúry v kontexte aktuálnej a pripravovanej legislatívy sa 
musí čím prv stať predmetom odbornej diskusie a táto práca môže byť podnetným prí-
spevkom k nej. Práca sa dobre číta, nie je zaťažená príliš komplikovaným jazykom. Jej 
prílohy približujú aktuálny kontext energeticky efektívnej výstavby v Európe. A napriek 
vyššie spomenutým výhradám práca ponúka ucelený autorský pohľad na problematiku 
(dobre spracované časti práce som ako „samozrejmosť“ osobitne nevyzdvihoval). 

Záver 

Dizertačná práca „prokazuje schopnost a připravenost (autora) k samostatné činnosti v 
oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti“ 
(zákon č. 111/1998 Sb.), mala by prispievať k prehĺbeniu vedeckého poznania či priná-
šať zásadný umelecký tvorivý prínos a mala by zodpovedať metodologickým štandar-
dom odboru. Množstvo mojich kritických pripomienok k predloženej práci naznačuje, že 
ma doktorand o svojom vedeckom prístupe a prínose príliš nepresvedčil. Neviem však 
posúdiť, nakoľko práca zodpovedá metodologickým štandardom a kritériám kvality, kto-
ré sú obvyklé na FA VUT Brno. Keďže však formálne aj obsahové kritériá kladené na 
dizertačnú prácu sú tu splnené,  

odporúčam predloženú dizertačnú prácu na obhajobu  

a čakám, či doktorand dokáže presvedčiť komisiu, že spĺňa vyššie citovanú požiadavku 
zákona a dokáže prispievať k rozvoju architektonickej vedy a výskumu, a že jeho práca 
zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám „stráženým“ fakultou. 
 

V Bratislave, 27. V. 2013 

 

Ing.arch. Henrich Pifko, PhD 


