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Cílem diplomové práce Zuzany Trojákové bylo vytvořit multizónový model dvojité fasády budovy a provést 
simulaci přenosu tepla a proudění vzduchu v dutině fasády. Zásadní přínos práce spočívá v podrobné 
analýze možností, jak stanovit průtočné charakteristiky větracích štěrbin na základě znalosti jejich 
geometrie. Diplomatka tento rozbor provedla pro celkem pět modelů průtočných prvků – mocninný, 
kvadratický, dva modely pro výtok otvorem a model pro úzké spáry. 

Požadavek stanovit průtočné charakteristik pro různé typy modelů byl technicky poměrně náročný kvůli 
použitému softwaru. Základní znalosti multizónového modelování a simulace budov získala diplomantka při 
práci s programem IDA-ICE v rámci studia povinně volitelného předmětu, avšak pro řešení zadaného 
tématu diplomové práce musela použít jiný simulační software, který poskytuje výše zmíněné modely 
průtočných prvků (program IDA-ICE pracuje pouze s mocninným modelem). Model a simulace dvojité 
fasády diplomatka zpracovala v programu ESP-r. Celkem rychle zvládla práci s tímto uživatelsky spíše 
náročným programem na úrovni nutné pro řešení tématu, včetně základů práce v operačním systému 
Linux. 

Po teoretické stránce je téma diplomové práce středně náročné. Průtočné charakteristiky jsou založeny na 
jednorozměrném modelu proudění (Bernoulliova rovnice) a součinitelích lokálních a třecích ztrát.  
V některých případech bylo nutné vyhledat v literatuře podrobnější podklady buď pro hodnoty součinitelů 
ztrát, nebo vzorce pro jejich výpočet. Dále bylo nutné zpracovat postup pro sloučení dílčích ztrátových 
součinitelů, obvykle do dvou parametrů příslušného modelu.  

Diplomantka pracovala přiměřeně samostatně a rychle, pravidelně se mnou konzultovala výsledky své 
práce. Při stanovení parametrů modelů průtočných prvků a při jejich zadávání do modelu dvojité fasády  
v ESP-r byla potřebné postupovat pečlivě a systematicky, což diplomantka dobře zvládla. Také zpracování 
textu práce jí nečinilo problémy. Jediný neúspěch zaznamenala při použití kvadratického modelu. Sám jsem 
ověřil, že v zadané konfiguraci dvojité fasády s průtočnými charakteristikami štěrbin ve tvaru kvadratické 
funkce nelze v simulačním programu ESP-r dosáhnout konvergence výpočtu. 

Celkově mohu konstatovat, že zadání diplomové práce bylo splněno. Diplomantka prokázala přiměřenou 
schopnost samostatně řešit zadaný problém. Diplomová práce podle mého názoru splňuje požadavky na 
úroveň absolventa magisterského studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze. 

Navrhuji celkové hodnocení diplomové práce:  A  (v ý b o r n ě). 
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