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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Stavební průmysl výrazně a dlouhodobě negativně působí na stav životního prostředí. Proto je třeba hledat možnosti a způsoby, jak tyto silně negativní
vlivy eliminovat. Koncem osmdesátých let minulého století byl definován pojem udržitelného rozvoje a stanoven jeho obsah, jehož naplňování dává
naději na zmírňování těchto negativních vlivů ve stavebnictví i v jiných odvětvích průmyslu. 
Udržitelná výstavba, určuje nové požadavky a přístupy v přípravě, realizaci a provozování staveb a to tak, aby stavby splňovaly kromě funkčnosti také
stanovené požadavky a kritéria environmentální, sociální a ekonomické. Využívání nových progresivních stavebních materiálů a nových stavebních
technologií a postupů, které vedou ke zkvalitnění výstavby nejen z hlediska technického, ale i ekonomického, environmentálního a sociálního, vede k
naplnění požadavků udržitelné výstavby a tím i ke zmírňování negativních vlivů na životní prostředí. 
Předkládaná habilitační práce, která se zabývá vybranými problémy moderních konstrukcí staveb na bázi dřeva v kontextu efektivnosti a udržitelnosti
výstavby tak splňuje požadavek aktuálnosti řešeného tématu. 

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitační práci a tedy i posouzení využití metod jejího zpracování lze rozdělit na dvě části. První část je tvořena kapitolami, které objasňují pojmy a
souvislosti z oblasti udržitelnosti výstavby a je proveden rozbor základních moderních konstrukčních systémů pro výstavbu staveb na bázi dřeva. V
této části byla provedena především obsáhlá rešeršní činnost a dále byly využity metody analýza a zhodnocení.
Vlastní vědecký přínos autora je obsažen ve druhé části habilitační práce, která je tvořena pěti publikovanými pracemi, ve kterých byly využity
především vědecké metody jako analýza, syntéza, indukce, dedukce, verifikace, analogie, komparace a dále modelování a statistické vyhodnocení.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Výsledky práce a nové poznatky lze rozčlenit podle výsledků jednotlivých publikovaných prací. 
První práce: „Evaluation of the efficiency and sustainability of timber-based construction“
Práce je zaměřená na hodnocení uživatelských parametrů montovaných dřevostaveb ve fázi realizace a užívání stavby v kontextu s parametry
efektivnosti a udržitelnosti výstavby. Hlavním přínosem práce je inovativní přístup k hodnocení efektivnosti a udržitelnosti moderních metod výstavby
dřevostaveb s využitím informací od uživatelů. Za výsledky této práce lze považovat vytvoření metodiky pro sběr dat, hodnocení efektivity výstavby v
kontextu udržitelnosti dřevostaveb a dále stanovení uživatelských kritérií efektivnosti vycházející ze základních principů udržitelnosti výstavby.
Hodnocení je rozděleno na kvalitativní a kvantitativní způsob hodnocení, které umožňuje optimalizovat a vylepšit jednotlivé posuzované stavební
systémy ve prospěch uživatelů a zefektivnit a zajistit udržitelnost výstavby. Na základě komparace byl pro hodnocení a prokázání efektivnosti výstavby
jednotlivých konstrukčních systémů dřevostaveb definovaný tzv. index efektivnosti, který vyjadřuje poměr syntetických a analytických ukazatelů
efektivnosti, resp. poměr získaného užitku a vynaložených nákladů a potřebného času (pořizovací náklady, provozní náklady a doba výstavby). Tento
index efektivnosti lze využít pro měření a srovnání efektivnosti výstavby dřevostaveb. Navržený přístup k hodnocení výstavby na bázi dřeva umožňuje
identifikovat výhody a nevýhody dřevěných staveb, které mohou ovlivnit jejich další vývoj.

Druhá práce: „Effect of accumulation elements on the energy consumption of wood constructions“
se zabývá analýzou vlivu akumulačních prvků na energetickou náročnost provozu dřevostaveb ve fázi užívání stavby. Výzkum vychází z analýzy
konstrukčních, ekonomických a sociálních parametrů dokončených, užívaných dřevostaveb a z názorů jejich uživatelů na uživatelský komfort. Na
základě formulované hypotézy o přínosu akumulačních prvků z hlediska spotřeby energie byla sledovaná energetická efektivnost dřevostaveb a rovněž
kvalita bydlení z pohledu uživatelů. Na vzorku 57 reálně užívaných dřevostaveb byl zjištěn statisticky významný efekt přítomnosti akumulačního prvku
a to jak z hlediska úspory energie tak i finančních nákladů. Byl prokázán jeho význam pro využití a zlepšení vlastností dřevěných konstrukcí a to z
hlediska komfortu uživatelů a v neposlední řadě i přínosu pro zajištění udržitelnosti výstavby. 

Třetí práce: „Energy Balance of Constructions Based on Wood during Their Use in Connection with CO2 Emissions“
Téma práce je zaměřeno na racionální využití energie v souvislosti s produkcí CO2. Výzkum se zabývá stanovením vyprodukovaného množství CO2 v
průběhu užívání dřevostaveb vzhledem k energetickým nárokům na vytápění. Na reálných dřevostavbách byly sledované provozní náklady a energie
vynakládané při užívání staveb. Výsledkem výzkumu je pro jednotlivé vybrané konstrukční systémy dřevostaveb zjištění provozních nákladů a
energetických nároků na vytápění a to ve vztahu k množství produkce CO2. Byla zjištěná statisticky významná korelace mezi typem média pro
vytápění a množstvím spotřebované energie a dále mezi typem média pro vytápění a množstvím vyprodukovaného CO2. Tyto výsledky mohou ovlivnit
rozhodování při volbě konstrukčního systému dřevostaveb nejen z hlediska finančních nákladů ale i z hlediska udržitelné výstavby. 

Čtvrtá práce: „Houses Based on Wood as an Ecological and Sustainable Housing Alternative—Case Study“



Jedná se o analýzu porovnání tradiční výstavby s moderními metodami výstavby na bázi dřeva. Porovnání bylo provedeno na případové studii a to z
hlediska charakteristik environmentální a ekonomické udržitelnosti. K hodnocení a posouzení variant stavebního systému byly využity metody LCA a
LCC. Analýza prokázala možnosti a způsoby snížení negativních vlivů na životní prostředí a finančních nákladů při využití dřevostaveb ve srovnání s
tradiční výstavbou zděných nebo betonových konstrukcí a to ve členění do jednotlivých fází životního cyklu stavby. Byla rovněž zkoumána metoda
hodnocení LCT, která prokázala výhody moderních konstrukcí na bázi dřeva z hlediska jejich realizace. Výsledkem práce je také zjištění, že metodiky
LCA a LCC mohou být použity při rozhodování alternativních investičních strategií, konstrukčních, technologických a materiálových řešení a to s
ohledem na udržitelnost výstavby. 

Pátá práce: „Analysis of the Characteristics of External Walls of Wooden Prefab Cross Laminated Timber“
Výsledkem práce bylo stanovení a ověření materiálových vlastností, významných z pohledu přenosu tepla v konstrukci. Výzkum probíhal na dvou
variantách konstrukčních částí obvodových stěn dřevostaveb. Jedná se o prefabrikované panely cross laminated timber, lišící se vnitřní tepelnou
izolací (EPS polystyren a dřevovlákno). Součinitel prostupu tepla byl stanovený experimentálním laboratorním měřením a pro srovnání rovněž
výpočtem. Výsledky ukázaly na značné rozdíly mezi tzv. teoretickými resp. deklarovanými parametry oproti naměřeným hodnotám v laboratorních
podmínkách. Důsledkem těchto zjištěných výsledků je fakt, že nelze zodpovědně při návrzích konstrukcí vycházet z deklarovaných hodnot tepelně –
technických parametrů sendvičových konstrukcí na bázi dřeva.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

V úvodních kapitolách lze přínos práce pro další rozvoj vědy a techniky spatřovat v analýze potenciálu dřeva a dřevostaveb v souladu s trendem
udržitelnosti výstavby a rovněž v analýze a zhodnocení vybraných konstrukčních systémů dřevostaveb. 
Další přínos v oblasti vědy a techniky lze sledovat v jednotlivých prezentovaných výzkumech. Jedná se o nový progresivní přístup hodnocení
efektivnosti a udržitelnosti moderních metod výstavby dřevostaveb s využitím informací od uživatelů, který rozvíjí poznání v oblasti dřevostaveb. V
dalším příspěvku se jedná o přínos ve výzkumu a ověření vlivu akumulačních prvků na energetickou náročnost dřevostaveb a to v kontextu
udržitelnosti staveb. Přínosem třetího příspěvku jsou výsledky analýzy energetické bilance dřevostaveb ve fázi užívání v souvislosti s emisemi CO2 ,
které ukazují na vhodná materiálové a konstrukční řešení dřevostaveb s pohledu udržitelnosti a na závislosti mezi topným médiem, energetickou
náročností a množstvím emisí. Přínosem je rovněž provedená analýza a srovnání výsledků vycházejících z případové studie, ve které bylo provedeno
srovnání moderní metody výstavby na bázi dřeva a metod tradičních konstrukčních systémů v kontextu udržitelnosti a efektivnosti výstavby. V
posledním prezentovaném příspěvku lze přínos vnímat z hlediska materiálového výzkumu jako příspěvek pro inovační aktivity v oblasti nových řešení
staveb na bázi dřeva.
Pro stavební praxi lze jako přínos práce uvést výsledky průzkumu, identifikace výhod a bariér s pohledu uživatelů dřevostaveb pro další návrhy a
realizaci dřevostaveb, uplatnění nových technologií na bázi dřeva v souvislosti s energetickou bilancí, emisemi CO2 a udržitelností a dále prokázání
přínosu výstavby dřevostaveb ve srovnání s tradičními konstrukčními systémy.
Nezanedbatelným přínosem práce a realizovaných průzkumů, výzkumů a analýz je i rozšíření povědomí a odstraňování stále přetrvávajících předsudků
a bariér v názorech některých odborníků a laické veřejnosti s ohledem na výstavbu pozemních objektů na bázi dřeva.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Formální připomínky: 
Po formální stránce je práce vypracovaná na velmi pěkné úrovni, včetně grafického zpracování tabulek, fotografií a obrázků. Výjimečně se objevily
drobné nedostatky, jako například:
Kap.5, str. 45: termín „udržet udržitelnost“ (stavebného průmyslu) lépe „zajistit udržitelnost“
Kap.5, str.43: Analysis of the Analysis of the Characteristics of External Walls of Wooden Prefab Cross Laminated Timber

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

1.    Kap.5, str. 44: Vysvětlete pojmy vědecké metody, které jsou v práci uvedeny: - „empirická komparace“ a „procentuální analýza“.

2.    Kap.5, str. 44: V práci je uvedeno: „Výběr uživatelských parametrů pro hodnocení efektivnosti výstavby studie vychází z několika systémů a
norem pro hodnocení (BREEAM, LEED, DGNB, SBTooL a EN 15978, EN 15643-3, EN 15643-4).“ Vysvětlete způsob a postup tohoto výběru a volby
parametrů pro hodnocení. 

3.    Shrnutí výsledků, str.127: V práci je uvedeno, že technologie realizace sloupkového konstrukčního systému na bázi dřeva při srovnání se
současným srubovým systémem je efektivnější a modernější. Které vlastnosti a parametry byly srovnávané a s jakými výsledky? 

4.    V práci: „Analysis of the Characteristics of External Walls…“ byla porovnávána hodnota součinitele prostupu tepla v izolačních panelech. Je
deklarován značný rozdíl ve výsledku zjištěném experimentálně v laboratoři a výpočtem. Čím si tento rozdíl vysvětlujete? Jaký vliv na měření a
výpočet mohou mít okrajové podmínky experimentu?

5.    V čem spatřujete hlavní výhody a hlavní limity (technické, environmentální, ekonomické i sociální) z hlediska budoucího rozvoje výstavby na bázi
dřeva?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Hlavní cíl práce a dílčí cíle předkládané habilitační práce jsou stanoveny na str.12. Autor postupoval při řešení stanovených cílů podle uvedených tezí.
V první části habilitační práce byla provedena podrobná analýza aspektů udržitelnosti a efektivnosti v souvislostech se stavební výrobou, byla
provedena teoretická analýza potenciálu dřeva jako stavebního materiálu a následně i dřevostaveb a jejich konstrukčních systémů. Ve druhé části
habilitační práce jsou v rámci stanoveného cíle a dílčích cílů řešena vybraná témata, která byla prezentována ve významných zahraničních
impaktovaných časopisech.
Lze konstatovat, že stanovené dílčí cíle i hlavní cíl habilitační práce „Studium efektivnosti a udržitelnosti staveb na bázi dřeva na základě teoretických



východisek, realizovaných výzkumů a analýz, prostřednictvím vybraných publikovaných prací autora“ byl splněn. 

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Stavebnictví vzhledem ke svým specifikám a odlišnostem výroby ve srovnání s jinými odvětvími průmyslu dlouhodobě zaostává v efektivitě výroby.
Přitom je hlavním spotřebitelem materiálových a energetických zdrojů a významně se podílí na znečišťování životního prostředí. 
Řešené téma, výzkum a výsledky autora, které jsou popsané a prezentované v habilitační práci, jsou příspěvkem k růstu efektivity stavební výroby v
oblasti dřevostaveb a přispívají ke snížení negativních vlivů stavebního průmyslu na životní prostředí v kontextu udržitelnosti výstavby.
Autor habilitační práce Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, Ing. Paed. IGIP prokázal rozsáhlé znalosti, zkušenosti i schopnosti tvůrčího přístupu ve
vědním oboru technologie staveb i ve studijním oboru stavebnictví. Svojí habilitační prací potvrdil, že je vědecko – pedagogickou osobností ve svém
oboru. 
Předložená habilitační práce splňuje podmínky pro udělení vědecko – pedagogické hodnosti docent. Práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném
obhájení doporučuji jmenování uchazeče docentem v oboru 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.
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