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I. Kritéria hodnocení 

 

Kritéria hodnocení A B C D E F nehodnoceno 

Splnění cílů a zadání práce  X      

Odborná úroveň práce   X     

Vhodnost použitých metod   X     

Formální a grafická úroveň práce   X     

Srozumitelnost práce  X      

Schopnost studenta aplikovat 
inženýrský přístup při řešení 

   X    

Poznámka: Políčka v tabulce zaškrtnete pomocí dvojitého kliknutí na políčko myší (vybrat „Výchozí hodnota = zaškrtnuto“), nebo místo něj 

do příslušné buňky tabulky vepište znak X. 

 
II. Připomínky k práci 

 

Obsahem diplomové práce měl být popis problému, rešerše stavu řešení a způsobů 
výpočtového modelování průběhů teploty v místnosti, výpočtová analýza rizika letního 
přehřívání a porovnání s referenční variantou v podobě těžké konstrukce. 
 
Úvodní rešerše jsou obsáhlé, velká pozornost je věnována materiálům s fázovou přeměnou. 
Parametrická studie řeší různé varianty velikosti oken, různé orientace ke světovým stranám 
atd. Studie konstatuje, že boční žebra a markýzy pomáhají snižovat teplotu vzduchu 
v interiéru, bohužel již není řešena optimální velikost či umístění těchto konstrukcí 
v závislosti na orientaci. Stejně tak je konstatováno, že fungují venkovní žaluzie, nejlépe 
stažené po celý den, což má zároveň dopad na úroveň denního osvětlení, ale mohla být např. 
provedena analýza optimálního natočení pohyblivých lamel.  
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Nepřekvapivě funguje lépe referenční, železobetonová konstrukce. Porovnání variant bez, 
příp. s materiály s fázovou přeměnou, zase vede k závěru, že jejich využití je sice slibné, ale 
neefektivní.  
Je škoda, že také nedošlo na posouzení variant s předchlazenými konstrukcemi, nebo 
varianty s proměnlivým větráním během dne. Takto bylo zjištěno pouze to, že při stažených 
žaluziích může vyhovět i dřevostavba. Celkový dojem z práce kazí záměny grafů nebo nižší 
kvalita některých obrázků. 

 

III. Doporučení pro rozpravu 
 

Pro účely rozpravy doporučuji následující: 

 

Korespondují použitá klimatická data programu Design Builder s hodnocením tepelné 
stability místností v letním období dle ČSN 73 0540?  
 

 

VI. Celkové hodnocení 

 
Jako oponent hodnotím předloženou diplomovou práci známkou: 

 

C 

………………… 
 
 
Používaná stupnice hodnocení: 

 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

 

 

V. Závěr 

 
Na základě výše uvedeného jako oponent předložené diplomové práce:  
 

X Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
 
 
V Praze dne 2.2.2018 
 
 
         Ing. Kateřina Volšíková, Ph.D.

   


