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1. Koncept kurzu
Název kurzu
Záměr kurzu
Instituce
Struktura kurzu
Délka & forma
Zamýšlení posluchači
Počet účastníků

Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov
Rozvinout praktické dovednosti potřebné pro navržení
vhodného postupu projektu rekonstrukce, návrh a
plánování vybraného systému OZE v budovách a praktické
řízení nákladů v projektu rekonstrukce
Univerzita v Bydgoszczi
Praktické semináře, práce v týmu (3 - 5 členů každý)
24 hodin praktických lekcí a 1 hodina na úvodní modul a 1
hodina na závěrečné sezení
Posluchači/studenti, kteří dokončili teoretické elearningové moduly a úspěšně prošli závěrečným testem na
zhodnocení osvojených vědomostí
15 - 30

2. Obsah & učební výstupy
Název
Modulu
Sezení č.

1

Název
Modulu
Sezení č.

1

2
3
Učební
výstupy

Úvod do praktických lekcí
Popis
Diskuze o vzdělávacích materiálech potřebných pro tvorbu
vybraných praktických úkolů zahrnutých ve třech
modulech. Znalosti byly získány z e-learningových modulů.
Otázky a odpovědi, dodatečná vysvětlení. Rozdělení
účastníků do skupin, výběr úkolů.

Délka

1h

Návrh pracovního postupu pro projekt rekonstrukce
Popis
Délka
Příklad hypotetické budovy a její charakteristiky.
Posluchači obdrží veškeré informace a data potřebná pro
návrh struktury pracovního postupu od výběru materiálů a
1h
systémů po finalizaci modernizačního procesu. Lektor
dává instrukce a rady
Praktické úkoly: návrh nejefektivnější struktury
pracovního postupu. Typ práce: diagramy, schémata,
6h
popisy.
Diskuze, otázky a odpovědi ohledně prací posluchačů
1h
Posluchači jsou schopni definovat cíle a sestavit kritéria pro designování
struktury pracovního postupu stejně tak jako vytvářet nezbytná hodnocení a
kalkulace, vytváření diagramů a schémat
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Název
Modulu
Sezení č.

1

2
3
Učební
výstupy

Název
Modulu
Sezení č.
1

2
3
Učební
výstupy

Název
Modulu
Sezení č.
1
2

Návrh a plánování systému OZE
Popis
Délka
Příklad hypotetické stavební struktury
a její
charakteristiky. Posluchači obdrží základní informace a
data potřebná pro navrhování a plánování instalace
1h
systémů OZE, vyberou vhodná řešení a začlení různé
systémy/zařízení. Lektor dává instrukce a rady jak používat
dané nástroje (šablony a schémata)
Praktické úkoly: navrhnout instalace vhodných
systémů/zařízení
OZE
a
jejich
integrace
do
6h
nejefektivnějšího systému
Diskuze, otázky a odpovědi týkající se prací posluchačů.
1h
Posluchači jsou schopni použít praktické dovednosti k řízení procesů
navrhování, identifikovat nejvhodnější systém/zařízení OZE, posoudit jejich
relativní efektivitu v případě konkrétní budovy a modernizačního procesu
stejně tak jako zachovat prvky budov s vysokou historickou hodnotou.
Praktická kontrola nákladů
Popis
Délka
Příklad procesů rekonstrukce dané budovy. Posluchači
obdrží veškeré potřebné informace a data pro navržení
1h
řízení nákladů. Lektor dává instrukce a rady jak používat
dané nástroje (šablony a schémata).
Praktické úkoly: plánování jednoduchého investičního
procesu a optimalizace celkových nákladů projektu na
6h
rekonstrukci
Diskuze, otázky a odpovědi týkající se prací posluchačů.
1h
Posluchači jsou schopni identifikovat a předpovědět náklady, identifikovat
rizika investic, rozdělit celkové náklady na dílčí náklady pro jednotlivé fáze
rekonstrukce; vybrat nejekonomičtější řešení a optimalizovat náklady
projektu na rekonstrukci
Závěrečné sezení
Popis
Diskuze a prezentace celkových výstupů a výsledků a jejich
finální posouzení
Sběr názorů a připomínek posluchačů pro posouzení
úrovně kvality kurzu a porovnání mezi smíšenou a tradiční
výukou použitím speciálního dotazníku

Délka
30min
30 min
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