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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv okrajových podmínek na hodnocení proslunění a denního osvětlení 
Jméno autora: Bc. Filip Jirásek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Konstrukce pozemních staveb 
Oponent práce: Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Profesní komora požární ochrany, z.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce byla zpracována v souladu s pokyny pro její vypracování, zvoleným tématem a požadovanou odbornou 
úrovní. Požadavky kladené v rámci zadání diplomové práce byly zcela splněny.    
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Uložené zadání bylo zpracovanou textovou částí zahrnující teoretický přehled problematiky, postupy měření veličin a 
vyhodnocení získaných výstupů, zcela splněno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

V rámci diplomové práce byla vytvořena grafická pomůcka pro orientační určení doby proslunění a činitele denní 
osvětlenosti, případně pro ověření vyhovujícího či nevyhovujícího stavu posuzovaných místností. Autor vytvořil soubor 
modelových situací uvažovaných místností s proměnlivou hloubkou, možností stínících překážek, parametrů osvětlovacího 
otvoru apod., jejichž kombinace následně posoudil a vyhodnotil pomocí odborného softwaru. Na základě vyhodnocených 
modelových situací a měření vlastností povrchů (stanoven činitel odrazu světla) na vytvořeném modelu byl ze získaných 
hodnot vypočítán činitel denní osvětlenosti a zaveden přepočet mezi namodelovaným stavem v softwaru a měřením.  
Postup a metody řešení lze tedy hodnotit jako správné a systematicky zvolené pro vytyčené cíle diplomové práce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Velmi kladně lze hodnotit celkové zpracování práce, v rámci které je patrná schopnost autora vnímat danou problematiku 
v širších souvislostech a aplikovat odborné znalosti z oblasti řešeného tématu do vyhodnocení získaných dat. Rovněž je 
nutno upozornit na autorovo vynaložené nemalé úsilí při zpracování předložené práce, v rámci které vyhodnotil 8500 
modelových situací.    
Zvolené metody a jejich výstupy jsou adekvátní dané problematice.   

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Předložená diplomová práce je vcelku systematicky a přehledně zpracována. Po jazykové a typografické stránce lze 
předloženou práci hodnotit jako odpovídající vzhledem k požadavkům kladeným na tento typ závěrečných prací.  
Nedostatkem práce jsou odkazy v samotném textu na uvedené tabulky, obrázky či uvedené vzorce. Chybí tak provázanost a 
v některých případech možnost vysvětlení či polemiky nad hodnocenými možnostmi řešení či získanými daty. 
V případě kapitoly 5.2.2 „Rám“ na str. 25 až 28 je členění materiálových variant rámů do navazujících kapitol 5.2.2.1 až 
5.2.2.4 přinejmenším nešťastné, vzhledem k absenci jakýchkoliv úvodů či komentářů kapitol obsahujících pouze tabulky. 
Obzvláště s přihlédnutím k celkovému zhodnocení informací uvedených v tabulkách a materiálů rámů, které je přiřazeno na 
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konec kapitoly 5.2.2.4. 
U obrázků 11a až 11c na str. 30 a 31 je uvedeno pouze strohé grafické znázornění možností stínění místnosti překážkami. 
Vzhledem k charakteru předchozích i následujících kapitol až do kapitoly 9 „Výstupy“, které mají za úkol informovat o 
jednotlivých tématech a v zásadě je i vysvětlit, je takto graficky podaná problematika stínění bez uvedení proměnných 
parametrů nevypovídající a pro další návaznost textu neúčelná. 
V případě použitých obrázků vysvětlujících a doplňujících texty jednotlivých kapitol je velmi častá absence odkazu na 
literaturu. Vzhledem k obsahu kapitol jsou to již získané informace, které byly už publikovány.   
V textu se dále objevují menší nepřesnosti vyjádření jako např. v kapitole 5.2.8 záměna výrazu tabulové sklo za tabulkové 
sklo, či v případě kapitoly 6.1.2 záměna definice H jako převýšení stínící překážky za výšku stínící překážky. Rovněž lze v textu 
nalézt i překlepy, které však nejsou z celkového pohledu na hodnocenou práci významné.   
U kapitoly 7.2.2 „Činitel prostupu světla“ na str. 42 je hned v názvu uvedena citace. Kapitola je tedy celá převzata nebo je to 
jen zbloudilá část textu? 
Při popisu grafů, jejich názvů (např. graf č.01 a č.02 na str.45 a 46), doporučuji uvádět nejen informaci o závislosti 
s uvedením veličiny, ale i její závislosti na čem. Obdobně se jeví např. i popis obrázku č.25 na str.53, který nepřináší téměř 
žádnou informaci o tom, na co se díváme.  
V případě užitých vztahů je číslování na str.65 18b) až 18d) chybné. Se vztahem 18a) nesouvisí, pouze ho doplňují o vyjádření 
vztahů jeho dílčích veličin.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
V práci uvedené zdroje jsou zcela vhodné pro zvolené téma a jejich citace jsou z hlediska úrovně zpracování korektní. 
Nedostatkem je ale použití citací a to obzvláště v případě odkazu [10], pod kterým je na str. 107 v soupisu zdrojů vedena 
norma ČSN 73 0580 část 1 a 2. V textu na str. 22 kapitoly 4.4 „Normové požadavky“ je však tento odkaz užit pro části normy 
ČSN 73 0580 1 až 4, přičemž části 3 a 4 vůbec v soupisu použitých zdrojů vůbec vedeny nejsou. Užití odkazu [10] je chybné i 
v případě obrázku 15 „Pravoúhlý sluneční diagram“, který není předmětem odkazované normy ČSN 73 0580.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
V rámci diskuze nad předloženou prací doporučuji otázky: 

- Jak je definován trvalý pobyt osob?   
- Do jakých parametrů a veličin může zasáhnut orientace hodnocené místnosti ke světovým stranám a jak velkou 

měrou? 
- Uveďte všechny způsoby stanovení činitele denní osvětlenosti a s jakými stavy oblohy se uvažuje při hodnocení 

úrovně denního osvětlení. 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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