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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Metodiky hodnocení vnitřního prostředí obytných budov 
Jméno autora: Bc. Jan Šíp 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K125 – Katedra technických zabezpečení budov 
Oponent práce: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra TZB, SvF STU Bratislava 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Zadanie diplomovej práce bolo náročné, vychádzalo z analýzy súčasného stavu hodnotenia vnútorného prostredia budov, 
následne sa požadivaloí referenčné hodnotenie rodiných domov podľa tzv. Metodiky ČVUT. 
 

 

Splnění zadání splněno 
Diplomant splnil požiadavky uvedené v zadaní diplomovej práce, kde popri rešerši určujúcich metodík používaných vo svete, 
kriticky zhodnotil návrh Metodiky ČVUT, súčasne navrhol niektoré úpravy, čo aj prakticky dokumentoval při poscení stavu 
vnútorného prostredia 2 reálnych rodinných domoch.  

 

 

Zvolený postup řešení správný 
Diplomant zvolil správny postup spracovania diplomovej práce, od všeobecného ku konkrétnemu, vychádzajúc z  analýzy 
stavu poznania problematiky vo svete a v ČR až ku aplikácií týchto poznatkov v konkrétnej metodike zohľadňujúcej 
legislativu, postupy i zvyklosti zaužívané v Českej republike. . 

 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Odborná úroveň diplomovej práce je výborná, opiera sa o znalosti získané počas studia /viď. Citáte/, ale aj z literatury 
/hlavne webové stránky, resp. Legislativné dokumenty a normy/. Čo je však podstatné, že tieto poznatky bol schopný 
tvorivo implementovať do riešenej problematiky, súčasne overiť na pilotných projektoch 2 rodinných domoch, 
v neposlednej rade aj s návrhmi na úpravy už v existujúcej Metodike ČVUT.  
 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Formálne je práca veľmi dobre strukturovaná, obsah je logický a a kapitoly na seba nadvazujú, technický jazyk je 
zrozumiteľný a dobre čitateľný.  
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Študent citoval 28 literárnych zdrojov, súčasne sa dosť často odvolával na přednášky z relevantných predmetov ktoré 
absolvoval počas studia, převažujú však citáte na elektronické a webovské zdroje, privítal by som možno viac časopiseckých 
prameňov, čo však nie je v zásadnom rpzpore s dnes zaužívanými zvyklostmi.  
 

 

Další komentáře a hodnocení 
Podľa môjho názoru je na škodu veci, že prílohy práce nie sú jej integrálnou súčastou. Práve tam diplomant jednoznačne 
preukázal, že vie pracovať samostatne a systematicky, pričom práve výsledky tam prezentované mohli byť aspoň jednou 
samostatnou kapitolou, ktroá by doplnila kapitoly 7. a 8, reálnymi výsledkami z posúdenia vnútorného prostredia budov. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Záverečná práca Bc. Jana Šípa na tému – Metodiky hodnocení vnitřního prostředí obytných budov, predstavuje 
ucelený elaborát, logicky obsahovo strukturovaný, kde popri analýze súčasného stavu problematiky je uvedená 
v praxi aj  Metodika ČVUT, podrobená diskusií, s relevantnými návrhmi na jej ďalšie spracovanie. . 
 
 
Otázky:  
 

1. Aký je Váš názor na na tzv. vyvážený pomer medzi  oblastiami hodnotenia v uvedených 5 metodikách? 
2. Prečo si myslíte, že niektoré certifikáty slúžia ako efektívna marketingová značka, na základe čoho..? 
3. Vedeli by ste 6 základných druhov mikroklímy zadeliť podľa stupňa dôležitosti, alebo sú rovnocené.? 
4. Neuvažovali by ste  po vykonaní pilotného projektu, že aj Metodika ČVUT by mala bodovací systém? 
5. Polemizoval by som s koncepciou vytvárania zón, nie je ich příliš veľa napr. vzhladom na rodinný dom? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 28.1.2021     Podpis: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 


