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1. Aktuálnost tématu disertační práce  

Zvolené téma dizertační práce je zcela aktuální. V praxi je možné se setkat s nejrůznějšími 

typy energeticky soběstačných budov (dále jen ESD) tak jak jsou definovány v práci. Stejně 

tak je možné vyvozovat z různých indicií, že uvedený typ staveb bude hrát čím dál větší roli a 

to nejen v oblasti stavebnictví, ale i energetiky. Za zmínku také stojí provázanost hlavních 

tezí práce s principy udržitelného rozvoje. 

2. Splnění stanovených cílů  

V práci byli vytyčeny tyto cíle: 

 Stanovení vhodného konceptu pro ESD 

 Stanovení optimální úrovně energetické nezávislosti 

Stanovené cíle byly v zásadě splněny i když postihují velmi úzký segment problematiky. 

Domnívám se, že do vymezených cílů měl být zahrnut i postup, se kterým byly výše uvedené 

cíle dosaženy, jelikož je to právě tato metodika, která bude mít delší platnost než samotné 

výsledky stanovených cílů, čehož se sám autor v závěru práce dotýká.  

3. Postup řešení problému a výsledky disertační práce, 
hodnocení konkrétního přínosu doktoranda  

Autor v práci využívá již existujících nástrojů zejména SBTool, který dále částečně modifikuje 

a výpočetní programy pro stanovení energetických potřeb domů. Zde je nutné kladně 

ohodnotit použití nástroje CALK jakožto dílčí výsledek autora práce v jeho doktorském 

studiu.  Myšlenky v práci na sebe logicky navazují a vzájemně se implikují. Nutné je také 

pozitivně ohodnotit velké množství práce, která byla odvedena zejména ve vyhodnocování 

25 variant schematických konceptů domů, kde v rámci práce byly výpočty získány všechny 

potřebné vstupní parametry do kriteriálního hodnocení nástroje SBTool. 

Konkrétní přínos doktoranda vidím zejména v jasné definici samotného ESD, která je 

dána zejména její koncepcí ongrid, backup, offgrid a mírou energetické nezávislosti. Takto 

postavená definice je jasně čitelná a vidím v ní potenciál pro další aplikaci ve stavebnictví 

nebo v legislativě.  



Za další přínos je možné považovat vytvoření metodického postupu, pomocí kterého je 

možné porovnávat varianty konceptů ESD či jejich části.  

Navržená metodika je však stále poněkud těžkopádná. Pro použití v praxi by bylo potřeba 

vytvořit uživatelsky příjemnější rozhraní pro rychlejší a přehlednější zadávání parametrů a 

pro vyhodnocování jednotlivých kritérií.  

4. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru  

Dizertační práce je orientovaná zejména na praktické využití. Autor propojuje teoretické 

myšlenky vznešených principů udržitelného rozvoje s každodenní praxí projektanta.  

5. Formální úprava disertační práce  

Dizertační práce je po formální stránce zpracována na dobré úrovni. Citace jsou uváděny 

řádně a to i včetně rozsáhlejších převzatých pasáží z metodiky SBTool, které jsou vyznačeny 

kurzívou a vloženy do uvozovek. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny logicky a jejich obsah na 

sebe navazuje. Použitý jazyk je místy poněkud kostrbatý, na faktický význam práce to však 

vliv nemá . Po grafické stránce bych vytknul horší čitelnost výsledných hodnot v obrázku 11, 

kde jsou čísla vytištěná přes sebe. 

6. Splnění podmínek uvedených v § 47 odst. 4 zákona o 
vysokých školách č. 111 /1998 

Předložená dizertační práce prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v 

oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. 

Dizertační práce obsahuje původní a uveřejněné výsledky a výsledky přijaté k uveřejnění. 

7. Celkové  zhodnocení  

Dizertační práce Ing. arch. Tomáše Hlavsy prokazuje hlubokou znalost autora v problematice 

navrhování a projektování obytných staveb a jeho dobrou orientaci v problematice udržitelné 

architektury a stavebnictví. Práce i přes výše uvedené připomínky působí uceleně a přináší 

několik samostatných původních myšlenek.  

 

Dizertační práci Ing. arch. Tomáše Hlavsy doporučuji k obhajobě pro udělení vědecké 

hodnosti "doktor" (Ph.D.). 

 

 

 

V Brně, 16. 11. 2017 .................................................. 

 Ing. arch. Jan Chlup 


