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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vlhkostní chování obvodových stěn moderních dřevostaveb 
Jméno autora: Bc. Nicol Pavlíčková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K124 – Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Ing. Jan Richter 
Pracoviště oponenta práce: UCEEB, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Mimořádně náročné zadání. Zahrnuje laboratorní měření, středně-rozměrové měření v klimatické komoře a validaci 
s vypočtenými daty ve dvou výpočetních softwarech. 

 

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 bylo splněno. 
 

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

Postup řešení je zcela bez výhrad. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student se orientuje v oblasti řešení. Odborná úroveň práce je na velice dobrá. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce a její struktura je celkově velice přehledná a čistá, včetně obrázků a fotografií. V textu i v obrázcích jsou pouze 
drobné nedostatky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Některé zdroje chybí – např. norma ČSN 73 0540. V některých případech je odkazováno na zcela originální zdroje, namísto 
těch, podle kterých bylo ve skutečnosti postupováno (např. Glaser(1958) místo normy ČSN 73 0540, či Fick (1855) namísto 
ČSN EN ISO 12572) 

 

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. 
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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. 
 
 
 Zadání práce je velice náročné. Zahrnuje, kromě teoretické části, měření faktoru difuzního odporu, včetně 
odborného vyhodnocení, zkoušku dvou velkorozměrových skladeb konstrukcí v klimatické komoře se značným množstvím 
osazených snímačů, odborné vyhodnocení měření a nakonec porovnání výsledků se dvěma výpočetními nástroji. 
 
 Z textu práce je patrné, že student tématům odborně rozumí a je schopen je kvalitně řešit. 
 
 Struktura práce je velice přehledná, čistá, včetně obrázků a grafů a fotografií. V práci jsou nicméně drobné 
nedostatky, co se týče odkazů na zdroje. 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1) Je patrný značný objem práce a odbornosti. Skutečně student vše vypracoval sám, pouze ve spolupráci se svým 
vedoucím? Případně jaký podíl měl na jednotlivých částech práce. Byla práce vypracována v rámci nějakého 
projektu? Případně proč tento není uveden ve zdrojích či v poděkování? 
 

2) V práci jsem neobjevil popis rozdílu mezi oběma testovanými typy OSB desek. Prosím, pokud to již nebylo zmíněno 
v prezentaci, popište tento rozdíl. 
 

3) Jak byly osazovány vzorky OSB desek s nakašírovanou folií do zkušebních misek – jaký byl směr toku par přes vzorek 
s ohledem k poloze folie a proč? Byly zkoušeny oba směry? Jak bylo zjištěno ustálení difuzního toku? 

 
 
Další drobné poznámky: 

 první věta abstraktu uvádí sousloví „dřevovláknitá deska OSB“, ačkoliv OSB deska není dřevovláknitá, ale nejčastěji 
se v češtině používá dřevoštěpková – zmatení možná nastalo tím, že zkratka OSB vychází z anglického „oriented 
strand board“, kde „strand“ lze ve slovníku nalézt jako „vlákno“ 

 je otázkou do jaké míry plní samotná OSB deska funkci vzduchotěsnicí 

 směry transportu hmoty (vlhkosti, vzduchu atp.) přes konstrukci jsou vždy dva, nejen zevnitř ven 

 věta „všechen kondenzát v konstrukci musí během roku vyschnout“ – mělo by být s odkazem na normu, kde je 
požadavek uveden 

 student píše, že faktor dif. odporu OSB desek není dostatečně prozkoumán – byla tedy provedena rešerše? 

 teoretická část práce je popsána hodně obecně. Jednotlivé procesy transportu vlhkosti mohou probíhat současně a 
to navíc v opačných směrech. Některé méně známé transportní procesy nejsou zmíněny. Pro práci toto není 
podstatné, nicméně je to námět pro další prohloubení znalostí. 

 hystereze není zcela správně popsána - může ve čtenáři vyvolat dojem, že se jedná o něco jiného, než čím hystereze 
ve skutečnosti je. 

 veličin charakterizujících množství vodní páry ve vzduchu může být teoreticky mnoho, ne pouze dvě (parciální tlak a 
koncentrace). Dále například absolutní vlhkost vyjádřená jako podíl hmotností vodní páry v kilogramu vzduchu, atp. 

 při výpočtu celkového difúzního odporu stěny je vhodné uvést, zda jsou započteny konvekční přestupové koeficienty 
na površích (ekvivalent přestupových koeficientů při přenosu tepla). 

 Na obrázcích 5-10 by bylo vhodné alespoň na jednom popsat, co vidím - co jsou modré a šedivé obdélníčky, polohu 
roztoku, případně pro lepší představu doplnit do obrázku tvar misek a odkaz na následující fotografii, ze které je 
většina souvislostí patrna. Není zřejmá funkce šedivého čtverce uprostřed první varianty (obrázek 5) – 
pravděpodobně se nejedná o větráček. 
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 V kapitole „normy“ by byl na místě krátký úvod, čeho se normy a proč budou týkat. Čtenář se náhle dozví, že existuje 
norma a jaké jsou výjimky od postupu. Do té doby ale neví, že student zkoušku podle této normy prováděl. 

 Zpracování dat měření propustnosti pro vodní páru mělo vycházet z postupu uvedeného v normě. Ačkoliv student 
používá pro vyhodnocení stejnou sadu vzorců, odkazuje se na jiné zdroje. 

 Kapitola týkající se zpracován dat měření difuze je velice strohá a není z ní patrné, jak byla data zpracována. Stačilo 
by alespoň napsat, že byla zpracována např. podle normy ČSN EN ISO 12572. Student dále zmiňuje, že byly při 
vyhodnocení použity jednotlivé korekce. Už ale nezmiňuje postup jejich výpočtu, ani se neodkazuje na další 
literaturu. Stejně tomu je v případě vyhodnocení nejistot. Tam je uveden jen obecný odkaz na mezinárodní 
metodiku vyhodnocení nejistoty. Bylo skutečně zahrnutí korekcí a vyhodnocení nejistot tvořeno studentem bez 
použití dalších zdrojů? 

 V práci je názorný graf dokládající, že faktor dif. odporu OSB desek závisí na objemové hmotnosti vzorku. Je škoda, 
že toto zjištění není dovedeno do konce - není vyčíslena míra této závislosti. 

 V grafech srovnání výsledků měření a simulace by bylo vhodné použít stejná měřítka pro jednotlivé grafy v rámci 
každé z veličin (či alespoň stejné rozdíly rozsahů hodnot na ose „y“ pro názornou představu o vzájemném rozdílu 
jednotlivých srovnávaných průběhů). 

 
 
 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 4.2.2020     Podpis: 


