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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

V súčasnom období aj na Slovensku „Ekológia stavieb“ reprezentuje prístupy k získavaniu poznatkov o environmentálnych vplyvoch stavby na
komplexný rámec vzájomnej závislosti budov a prírody, snaží sa porozumieť tomu ako stavba ovplyvňuje charakter životného prostredia, čo je a čo nie
je ekologicky udržateľné, a tomu ako stavba môže pracovať s prírodou. Viacero stavebných odborníkov sa snaží nájsť spôsob ako dosiahnuť
vzájomný súlad prírodného ekosystému a stavieb a vyzdvihujú environmentálne povedomie. Na to aby sme mohli určiť ekologické vzájomnosti a určiť
environmentálne vplyvy na životné prostredie, je potrebné sledovať celý životný cyklus stavby. Všetky zložky ekosystému sú navzájom prepojené a sú
na sebe závislé. Aj stavebníctvo je závislé od prírodného ekosystému, napredovanie priemyslu je závislé od ľudí a prírodných zdrojov. Jednou z
možností, ako rešpektovať udržateľnosť vo výstavbe je z výrobného hľadiska kvalitná stavebno-technologická príprava, ktorá pozostáva z
predvýrobnej, výrobnej a prevádzkovej prípravy. Stavebná činnosť, čo si pri bežnom používaní stavby ako jej užívatelia neuvedomujeme, si vyžaduje
obrovskú spotrebu prírodných zdrojov, energií, a naproti tomu vytvára veľké množstvo odpadu a znečistenia. Toto zanášanie ekosystému sa
nahromadzuje a vytvára množstvo emisií. Dôsledkami stavebnej činnosti dochádza k vyčerpaniu zdrojov, narušeniu ekosystému, znečisťovaniu, ale aj k
vytáraniu záporných sociálnych kultúrnych vplyvov a zmien v prostredí. Hlavnými dôsledkami je vznik skleníkového efektu, globálneho otepľovania ale
aj celkové znečistenie ekosystému. Posudzovaná habilitačná práca jednoznačne potvrdzuje svetový trend nutnej interdisciplinarity vedeckého výskumu,
kde parciálne výstupy jedného subjektu (v oblasti ekológie, emisií, odpadov, použitých materiálov, dopravy...) sa stávajú integrálnou súčasťou vstupov
ďalšieho (výber technológii, metódy výstavby, ako aj prevádzky počas životnosti).

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Autor posudzovanej habilitačnej práce veľmi vhodne prispôsobil metódy spracovania stanoveným cieľom a inovatívnym postupom v študijnom
programe teória technológie a riadenia v stavebníctve. Na základe svojich poznatkov si dovoľujem prezentovať názor, že predmetná habilitačná práca,
predstavuje v študijnom odbore stavebníctvo „priekopnícku prácu“. V rámci interdisciplinárnych vied vedecké metódy: syntéza, analýza..., ktoré boli
použité v analytickej časti práce pri stanovení užívateľských kritérií efektívnosti výstavby, získaných poznatkov pri riešení praktických úloh , ktoré
boli publikované v prestížnych časopisoch, preukázanie efektívnosti moderných metód výstavby s ohľadom na efektívnosť užívateľských parametrov,
induktívneho charakteru považujem za plne akceptovateľné.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Práca striktne rešpektuje požiadavky na vedeckosť výsledkov a ich kredibilitu požadovanú Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.
Prezentované výsledky habilitačnej práce tak v oblasti rešeršnej ako aj kalkulačnej považujem za vyvážené a plne spĺňajúce požiadavky. Spôsob členenia
formou článkov uverejnených v prestížnych časopisoch je efektívny a hlavne vypovedá o medzinárodnej úrovni a aktuálnosti témy.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Za najvýznamnejší prínos práce pre ďalší rozvoj vednej disciplíny považujem predovšetkým podrobný opis teórie v oblasti hodnotenia efektívnosti
moderných metód výstavby na báze dreva prostredníctvom ich užívateľov s nastavením ich potrieb do budúcnosti. Preto je dôležité nasmerovanie
výberu najmä k priorite znižovania nákladovosti, respektíve k priorite technických vlastností vzhľadom na náklady a životnosť. Napríklad, pri výbere
optimálnej technológie výstavby na báze dreva sa nezaručuje, že ide aj o optimálny model z hľadiska nákladov, ekologickej záťaže ako aj energetickej
efektívnosti. Preto vo fáze prípravy drevostavieb je potrebné skúmať čo najviac možných variantov metódy výstavby s ohľadom na dopravu, dopady
zmien na jednotlivé parametre a riziká s nimi spojené v súvislosti celoživotného cyklu a produkcie emisii.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Na 15. strane uvádzate princípy udržateľnej výstavby podľa národnej stratégie TUR, ja za komplexnejšie princípy považujem "Základné požiadavky na
stavby" uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie L 88/33 4.4.2011, ktorý je záväzný pre celú EU a komplexne rešpektuje všetky aspekty stavieb
s ohľadom na celoživotný cyklus.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Drevo sa považuje za obnoviteľný zdroj, ktoré ďalšie činitele vstupujú do posudzovania produkcie emisii pri výstavbe stavieb na báze dreva a ako ich
eliminovať?



SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Na základe podrobného preštudovania habilitačnej práce možno konštatovať, že všetky ciele boli v plnej miere splnené. Vysoko pozitívne hodnotím
skutočnosť, že autor množstvo poznatkov získaných z rešerše, následného štúdia a predovšetkým uskutočnených prepočtov dokázal abstrahovať do
systémového prístupu ku identifikácií relevantných výstupov - viď publikácie. Aj prvý cieľ "Hodnotenie užívateľských parametrov montovaných
drevostavieb vo fáze užívania, v kontexte s parametrami efektívnosti a udržateľnosti dodania a užívania stavieb, realizovaných MMC na báze dreva."
považujem za splnený, a zároveň vysoko hodnotím jesne definované kritéria pri použití viackriteriálneho hodnotenia parametrov drevostavieb, napr.
index udržateľnosti, index kvality ako aj komfort bývania. Do budúcna by som očakávala otvorený systém hodnotenia týchto parametrov s
prihliadnutím environmentálnej zodpovednosti staviteľov. Vieme preto definovať princípy, ktoré pomáhajú definovať ekologicky udržateľné budovy. Je
to minimalizovanie spotreby zdrojov, maximalizovanie spotreby obnoviteľných a recyklovateľných zdrojov, a snažiť sa naplno využiť možnosti každého
zdroja. Je potrebné ale vytvoriť systémy, ktoré kvalitne narábajú s energiami, či sú to solárne energie, alebo efektívne rozdelenie energií a minimalizácia
odpadov. Cieľom všetkých zúčastnených strán by malo byť zdvihnutie všeobecného povedomia a predbežná opatrnosť, ochrana životného prostredia v
zastavanom území a zlepšenie biodiverzity.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Predkladaná habilitačná práca „Štúdium efektívnosti a udržateľnosti stavieb na báze dreva“ Ing. Jozefa Švajlenku, PhD., MBA, Ing.Paed IGIP v plnej
miere spĺňa všetky relevantné náležitosti požadované od habilitačných prác a to po formálnej i vecnej stránke.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia
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