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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analytické metody stanovení pravděpodobného místa zásahu objektu 
bleskovým výbojem 

Jméno autora: Tibor Stökl 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Vedoucí práce: Ing. Jan Mikeš, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
S ohledem na znalosti získané během bakalářského studia na FEL ČVUT v Praze bylo zadání práce náročnější. 

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu a v mnohých částech překračuje požadované. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student přistupoval k řešení problémů bakalářské práce velmi aktivně, samostatně vyhledával potřebné podklady a 
vhodně je implementoval. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborně přináší práce nový pohled na specifickou problematiku a umožňuje její zohlednění v praxi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Kromě drobných textových diskrepancí od normy je text po formální stránce na dobré úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Veškeré citované zdroje byly náležitě využity a jsou správně citačně doloženy. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Viz celkové zhodnocení. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce pana Tibora Stökla se na 56 stranách textu s množstvím grafů, výpočtů a obrazové dokumentace 
zaměřuje na analytické metody stanovení pravděpodobného místa zásahu objektu bleskovým výbojem. 

 

Autor analyzoval tři současné způsoby zhotovení vnějšího systému ochrany před bleskovým výbojem. Každá z 
těchto metod musí zajistit zachycení úderu blesku do stavby a jeho svedení do země, kde se bleskový proud 
bezpečně rozptýlí. Budovy i živé organizmy jsou závislé na dané hladině ochrany před bleskem. V normě ČSN EN 
62305-3 jsou stanoveny čtyři třídy ochrany před bleskem, kde každá z nich určuje parametry pro správné zhotovení 
jímací soustavy za použití konkrétních tří metod využitelných v praxi. 

 

Metoda ochranného úhlu se využívá pro jednoduché tvary budov. Její nevýhodou je, že má omezené využití pro 
vyšší objekty. Metoda mřížové soustavy je nejčastěji využívaná pro ochranu rovinných ploch a také pro rovinné 
boční plochy u objektů vyšších než 60 metrů. Metoda valivé koule je použitelná pro každý tvar stavby. 

 

Využitím uvedených tří metod se zajistí spolehlivý vnější ochranný systém, který účinně zabrání zásahu bleskem do 
chráněného objektu. Žádná z těchto metod však nepracuje s pravděpodobností, podle které lze určit nejrizikovější 
místa na objektu, avšak určí každé rizikové místo. To má za následek použití většího množství jímacích tyčí, ale bez 
výrazného celkového zlepšení ochrany před bleskem. Metoda dynamické valivé koule tento nedostatek odstraňuje. 
Určí riziková místa na objektu a zároveň pravděpodobnost zásahu bleskem pro tato místa. Ve výsledku se tak 
realizuje systém ochrany před bleskem, který je stejně účinný jako současné využívané metody. Při použití této 
metody se zdá, že jímací tyče mají mnohem větší schopnost přitahovat blesky. Lze tak využít snížené množství 
jímacích tyčí, a tím lze snížit i potřebné náklady spojené s instalací jímací soustavy. 

 

Autor sestavil kód programu, ve kterém tuto metodu uplatňuje. Předložil tři modely jednoduchých budov, na 
kterých určoval případná místa zásahu bleskem. Objekty analyzoval jak bez jímacích tyčí, tak za jejich pomoci a 
sledoval změny nejpravděpodobnějších míst zásahu. Autor dovodil, že po přidání jen několika jímacích tyčí se 
výrazně sníží šance zásahu blesku do budovy.  

 

Zajímavá je závěrečná analýza, jak se blesková ochrana může ekonomicky zhodnotit. Pomocí řízení rizika, jehož 
výpočet je definován normou ČSN EN 62305-2, autor zjistil možné roční ztráty na budově, které společně s cenou 
ochranných opatření mohou fungovat jako nástroj pro rozhodování, zda je ochrana před bleskem nutná a tento 
postup aplikoval s úspěchem na konkrétní budově. 

 

Předložená bakalářská práce je zpracována po obsahové i formální stránce pečlivě a dokazuje i nové poznatky, 
získané v ekonomické části práce a využitelné v praxi. Navrhuji známku A a doporučuji tuto práci k úspěšné 
obhajobě. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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