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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca Ing. Jozefa Švajlenku, PhD. pod názvom Štúdium efektívnosti a udržateľnosti stavieb na báze dreva je vypracovaná celkom na 142
stranách a rozčlenená okrem úvodu a záverov do 6 kapitol. Kapitoly 1 až 5 vypracované v slovenskom jazyku sú zhodnotením súčasného stavu
problematiky doma i v zahraničí a sú zamerané na aspekty udržateľnosti a efektívnosti v kontexte stavebníctva, potenciál dreva ako stavebného
materiálu, konštrukčné systémy drevostavieb a nastolenie výskumných otázok. Kapitola 6 predstavuje súbor najvýznamnejších vedeckých príspevkov
autora publikovaných v anglickom jazyku v renomovaných vedeckých časopisoch, ktoré súvisia s témou a cieľmi habilitačnej práce. Autor cituje
celkom 100 literárnych zdrojov domácich i zahraničných. V závere práce uvádza jej prínos pre rozvoj vedy v odbore Stavebníctvo a spoločenskú prax.
Predložená práca sa zaoberá problematikou efektívnosti a udržateľnosti stavieb na báze dreva. Medzi prioritné témy stavebníctva v celosvetovom
kontexte patrí udržateľná výstavba, ktorá má podstatný význam pre celkové zdravé fungovanie spoločnosti a celého životného prostredia. V súčasnosti
je celospoločenská požiadavka na také postupy navrhovania , prípravy, realizácie a údržby stavieb, výsledkom ktorých je vyššia produktivita práce pri
zachovaní požadovanej kvality, kratší čas výstavby a významné efekty v oblasti ekológie a ekonomiky. Toto je v súčasnosti celosvetový trend a preto
má predložená práca mimoriadny a celosvetový význam. Autor sa vo svojej práci zameral na technológie výstavby z dreva, ktoré ako surovina je na
Slovensku nedocenené a vzhľadom na pomerne dostatok tejto suroviny vytvára možnosti pre efektívne stavanie vzhľadom na celoživotný cyklus
stavby. Pri stavbe nízkoenergetických budov patrí drevo medzi najpoužívanejšie materiály. Má ľahkú dostupnosť a je obnoviteľným zdrojom. Autor
správne konštatuje, že aj napriek nesporným výhodám spojených s používaním konštrukčných systémov na báze dreva, väčšiemu rozšíreniu
drevostavieb u nás bráni nízka úroveň povedomia a informovanosti zo strany potenciálnych užívateľov. Na základe uvedených skutočností sa práca
zameriava na preukázanie efektívnosti a udržateľnosti vybraných konštrukčných systémov na báze dreva v rámci fáz životného cyklu stavby,
Súčasťou moderných metód výstavby je aj presun výroby častí konštrukcií do výrobní, kde je väčšia možnosť dosiahnuť efekty z hľadiska kvality,
rýchlosti výroby a environmentu, napr. minimalizácia odpadov. Prácu autora považujem za vysoko aktuálnu, pretože každý nový poznatok v tejto
oblasti má mimoriadnu cenu pre každého z účastníkov výstavby a zefektívnenie celého procesu výstavby.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Autor v 1.kapitole formuluje základný cieľ habilitačnej práce, ktorým je štúdium efektívnosti a udržateľnosti stavieb na báze dreva na základe
teoretických východísk, realizovaných výskumov a analýz. Tento cieľ autor plní publikovaním 5 významných vedeckých príspevkov vydaných v
renomovaných vedeckým karentovaných časopisoch s vysokým impact faktorom. Autor na splnenie tohto hlavného cieľa definuje 5 parciálnych
cieľov a 5 téz uvedených na str. 12 až 13, ktoré korešpondujú s témou práce ako aj s hlavným cieľom.
Autor nastoľuje základné výskumné otázky späté s témou práce a charakterizuje použité vedecké metódy v kap. 5. Téma práce vychádza z aktuálneho
a pretrvávajúceho problému nízkej efektivity stavebníctva a udržateľnosti ako takej. Na obr. 18 je ilustrovaných 5 vedeckých prác autora v kontexte
životného cyklu stavy: produkcia – realizácia – užívanie -ukončenie životnosti a recyklácia. Predložených 5 vedeckých príspevkov zasahuje do
všetkých týchto fáz životného cyklu stavby. Pri riešení teoretickej časti práce a v súvisiacich vedeckých príspevkov sú aplikované metódy vedeckej
analýzy a syntézy, indukcia, dedukcia, analógia, porovnanie, zovšeobecnenie, špecifikácia, verifikácia, štatistika, empirická komparácia, ako aj ANOVA
Kruskal-Wallis test, Spearmanov korelačný koeficient a Studentov t-test. Autor preukázal schopnosť vhodne aplikovať vedecké metódy pri plnení
cieľov habilitačnej práce.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Práca je logicky usporiadaná v súlade s cieľmi. V úvode práce autor analyzoval súčasné problémy najmä na Slovensku súvisiace s udržateľnosťou
výstavby založenej na báze dreva a jej vplyvom na efektívnosť stavania, ekonomiku, čas výstavby, environment, kvalitu a bezpečnosť práce. Kapitoly 2
až 4 možno považovať za prehľadnú analýzu súčasného stavu problematiky doma i v zahraničí. V kapitole 2 autor analyzuje aspekty udržateľnosti a
efektívnosti v kontexte stavebníctva, definuje významné legislatívny dokumenty celosvetového významu, cituje celý rad domácich a zahraničných
vedcov v danej oblasti pri definovanú kľúčových pojmov. Princípy a kritéria udržateľnosti podľa Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR sú
prehľadne ilustrované na obr. 1 a 2. Na udržateľnosť má veľký dopad aj konštrukčné riešenie stavieb na báze dreva, pretože drevo je obnoviteľný a
ekologický materiál ponúkajúci mnoho výhod ako suchý spôsob výstavby, priaznivé tepelno-technické parametre, výborný pomer únosnosti k
objemovej hmotnosti a nízke emisie vyprodukované pri jeho spracovaní. V kapitole 3 je analyzovaný potenciál dreva ako významného stavebného
materiálu v stavebníctve Potenciál lesov v SR predstavuje takmer 41% výmery rozlohy krajiny. To je prvý významný predpoklad využitia dreva ako
kľúčového stavebného materiálu. Autor správne konštatuje, že k výrubu stromov treba postupovať rozumne a zodpovedne, aby sa naše lesy
systematicky obnovovali. Významnou kapitolou je 4. Kapitola zamerané na konštrukčné systémy drevostavieb. Autor na obr. 3 prehľadne uvádza
percentuálne zastúpenie dreva v drevených konštrukciách z hľadiska historického vývoja od r. 1700 až doteraz. Definuje a fotograficky ilustruje
zrubový, hrazdený, skeletový, stĺpikový, panelový a modulový konštrukčný systém na báze dreva. V 5. kapitole autor nastoľuje vedecko-výskumné
otázky súvisiace s cieľom práce, ktoré sú riešené a vyhodnotené v súbore 5 publikovaných vedeckých prác uvedených v karentovaných zahraničných



časopisoch, kde je habilitant uvedený ako hlavný autor.
Práca A (Journal of Cleaner Production, 2020, IF:7,491, Q1) Evaluation of the efficiency and sustaiability of timber-based construction rieši vedecké
problémy týkajúce sa nízkej úrovne efektívnosti a udržateľnosti v stavebníctve. V príspevku je prezentovaný výskum na hodnotenie efektívnosti a
udržateľnosti budov na základe analýz sociálno-ekonomického výskumu a teoretických predpokladov určiť mieru efektívnosti moderných metód
výstavby na báze dreva. Celkovo bola analyzovaných 160 stavieb. Prínosom práce je inovatívny prístup k hodnoteniu moderných metód výstavby na
báze dreva prieskumom u užívateľov.. Výstupy práce môžu zvýšiť povedomie o výhodách drevených stavieb z hľadiska trvalej udržateľnosti.
Práca B (Energy and Buildings, 2019, IF:5,055,Q1) Effect of accumulation elements on the energy consumption of wood construction rieši otázky
úspor palivových, energetických a finančných zdrojov vzhľadom na udržateľnosť ako takú. Veľká časť novorealizovaných stavieb sa navrhuje v
nízkoenergetickom, resp. pasívnom štandarde. Pre tieto štandardy majú veľký význam konštrukčné systémy na báze dreva. Využívaním drevnej hmoty
sa šetria neobnoviteľné zdroje. V príspevku sú uvedené výsledky výskumu o efekte priaznivých akumulačných vlastností drevených konštrukcií v
porovnaní s klasickými materiálmi ako je tehla, oceľ, betón.
Prácaq C (Sustainability, 2018, IF: 2,798, Q2) Energy balance of Construction Based on wood during their use in connection with CO2 emissions rieši
oblasť vplyvu stavebníctva na okolitý environment. V príspevku je prezentovaný výskum reálne užívaných drevostavieb počas fázy ich užívania..
Konkrétne sa skúmalo, aké množstvo CO2 je vyprodukované počas prevádzky vzhľadom na energetické nároky pri vykurovaní konkrétnych 73
drevostavieb. Boli analyzované prevádzkové náklady a energie vynaložené počas užívania stavieb a bola vytvorená kategorizácia drevostavieb vzhľadom
ku konštrukčnému systému a energetickému štandardu.
Práca D (Sustainability, 2018, IF_2,798, Q2) House Based on Wood as an Ecological and Sustainable Housing Alternative-Case Study rieši zavádzanie
moderných, inovatívnych a životaschopných stavebných alternatív s pozitívnym dopadom na environmentálnu a energeticky efektívnu výstavbu.
Hlavným cieľom výskumu bolo analyzovať vybrané varianty stavieb z hľadiska charakteristík environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti s využitím
metodík posudzovania životného cyklu LCA a nákladov životného cyklu LCC.
Práce E (Energies,2020,IF:2,822,Q3) Analysis of the Charasteristics of External Walls of Wooden Prefab Cross Laminated Timber rieši otázky
energeticky úsporných budov a definuje trendy súčasnosti vzhľadom na kvalitu vnútorného prostredia budov. Tento výskum sa zaoberá analýzou
meraní hustoty tepelných tokov, ich šírením v stavebných konštrukciách a ich vplyvom na tepelnú pohodu skúmaných v laboratórnych podmienkach a
v konfrontácii s výpočtovými modelmi. Vo výskume boli použité 2 varianty obvodových sendvičových stien na báze prefabrikovaných panelov cross
laminated timber. Výsledky výskumu poukázali na veľké rozdiely medzi teoretickými alebo deklarovanými parametrami oproti nameraným hodnotám v
laboratóriu v prípade sendvičových konštrukcií na báze dreva

Všetkých 5 príspevkov habilitanta uvádzaných v habilitačnej práci má vedecký charakter, prešli prísnou recenziou v renomovaných zahraničných
karentovaných časopisoch s vysokým impact faktorom a kvartilom a sú osobným vedeckým prínosom autora v oblasti zabezpečenia efektívnosti a
udržateľnosti stavieb na báze dreva. Všetkých 5 príspevkov súvisí s témou a cieľmi habilitačnej práce a preukazujú vedeckú zdatnosť autora. Ciele
stanovené autorom boli splnené.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Prínosom autora sú jeho poznatky získané výskumnou činnosťou uvedené v predchádzajúcej kapitole posudku. Autor rozšíril poznanie o stavbách na
báze dreva a zvýšil povedomie o nich prostredníctvom realizovaných analýz a výskumov. Na str. 133 je definovaných 11 prínosov práce v oblasti vedy
v odbore stavebníctvo, ktoré korešpondujú s cieľmi práce a s výstupmi formou vedeckých článkov. Práca má mimoriadny prínos aj pre pedagogickú
prax najmä pri výučbe predmetov Realizácia stavieb, Ekonomika stavebníctva, Stavebno-technologické projektovanie, Konštrukcie pozemných stavieb,
Materiálové inžinierstvo, Bakalárska a Diplomová práca.
Význam práce spočíva aj pre stavebnú prax prakticky pre všetkých kľúčových účastníkov výstavby: stavebníka, projektanta a zhotoviteľa stavieb,
pretože im ponúka nové a cenné poznatky o efektívnosti a udržateľnosti stavieb na báze dreva z technologicko-kvalitatívneho, ekonomického a
environmentálneho hľadiska. N str. 134 je uvedených 6 konkrétnych prínosov pre stavebnú prax vyplývajúcich zo záverov publikácií v karentovaných
časopisoch.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

1.    Názov práce by som modifikoval napr. na „Skúmanie a hodnotenie 
efektívnosti a udržateľnosti stavieb na báze dreva
2.    V práci mi chýbal súhrnný prehľad základných pojmov v danej problematike a ich 
definície, aj keď tie boli postupne v práci uvádzané a definované.
3.    Pri analýze konštrukčných systémov na báze dreva by okrem fotografií bolo vhodné 
uviesť aspoň schematicky pôdorysy, rezy, prípadne pohľady príkladov konštrukčných 
systémov kvôli lepšiemu prehľadu
4.    V časti práce v slovenskom jazyku sa vyskytlo niekoľko štylistických chýb, ktoré ale 
zaraďujem do formálnych nedostatkov
5.    V rámci legislatívy mi chýbala zmienka o medzinárodnej norme STN ISO 14001:2016 
zameranej na systém manažérstva environmentu

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

1. Aké kroky treba vykonať pre zvýšenie povedomia o efektívnosti moderných metód výstavby na báze dreva?
2. V prípade práce E výsledky Vášho výskumu poukázali na veľké rozdiely medzi teoretickými alebo deklarovanými parametrami oproti nameraným
hodnotám v laboratóriu v prípade sendvičových konštrukcií na báze dreva. V čom vidíte príčinu týchto rozdielov?
3. Majú na Slovensku perspektívu podniky schopné vyrábať drevené panelové systémy s ohľadom na ich variabilitu zo strany projektantov?

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Práca je vypracovaná na požadovanej vedeckej úrovni. Priniesla celý rad nových poznatkov v oblasti efektívnosti a udržateľnosti stavieb na báze dreva
a prispela k zefektívneniu procesu prípravy, realizácie, údržby a užívania stavieb.



Na základe vedecko-výskumných výsledkov uvedených v habilitačnej práci a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor konštatujem, že Ing. Jozef Švajlenka, PhD. preukázal
pedagogickú i vedecko-výskumnú zdatnosť, spĺňa kritéria schválené vedeckou radou Stavebnej fakulty TU v Košiciach na vymenovanie za docenta v
odbore habilitačného konania a inauguračného konania stavebníctvo.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.

Dátum: 07.09.2021 ...................................................
podpis autora posudku


