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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh jezdeckého areálu s ohledem na denní osvětlení  
Jméno autora: Markéta Jandová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: v důchodu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Podle zadání má práce obsahovat typologii staveb pro ustájení koní a pro centrální prostory určené pro výcvik a 
předvádění koní. Areál se má skládat z vlastní konírny, prostoru pro výcvik koní, přednáškové místnosti, 
přidružených technických prostorů, místnosti pro zaměstnance a z dílčích skladů. Součástí práce má být 
posouzení množství a kvality denního osvětlení v závislosti na osvětlovacím systému. Pro tyto účely se požaduje  
zhotovení modelu pro výzkum vlivu průhlednosti materiálu zasklení, barevnosti a použitého osvětlovacího 
systému na množství denního světla v prostoru pro předvádění koní. Hodnocení vlhkostního mikroklimatu 
v prostoru pro výcvik. Zakreslení všech navrhovaných částí v projektové dokumentaci skládající se ze situace, 
půdorysů, svislých řezů a technických pohledů. Jedná se o zadání, které je rozsahem uložené práce 
nadprůměrné.  

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Typologie staveb pro chov koní je napsána podrobně a velmi pěkně s využitím četné literatury a znalostí, které 
autorka nemohla získat studiem na stavební fakultě. Spíše to svědčí o opravdovém a hlubokém zájmu autorky o 
chov koní jako takový. Popis navrženého řešení je ale v některých částech málo konkrétní, sdělující spíše 
obecná doporučení, než aby popisoval konkrétní řešení. V práci jsem nenašel zadané stavební výkresy 
(půdorysy, řezy a technické pohledy). Pouze statická schémata a schématický půdorys a řez konstrukčního 
systému skladu píce a půdorys a řez kruhové haly s návrhem umístění vzduchotechnicky. Nikoli ale stavební 
výkresy požadované v zadání. Absence těchto výkresů je mojí největší výhradou. V části světelná technika jsou 
úkoly splněny.  

 

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

V části světelná technika bylo provedeno měření denního osvětlení na modelu v měřítku 1:50 pod skutečnou 
zataženou oblohou. Výpočet softwarem byl vhodně kalibrován podle změřených hodnot činitelů propustnosti a 
odrazu světla. Použitý program SVĚTLO+ je k výpočtům vhodný s výjimkou výpočtu skloněných otvorů. V práci 
byl učiněn zajímavý pokus o přiblížení se k účinku skloněných otvorů při zadání otvorů vodorovných. 
Potěšitelná je relativně dobrá shoda výsledků měřených na modelu s výsledky vypočtenými. Problémem zadání  
je skutečnost, že pro chov koní nejsou legislativně stanoveny požadované hodnoty denního osvětlení. Autorka 
tedy vychází z již zrušených požadavků na osvětlení pro různé třídy zrakové náročnosti podle ČSN 7430580-1,4 
a sama uvádí, že hodnocení je uzpůsobeno požadavkům lidí (personálu obsluhujícím koně), nikoli požadavkům 
koní. Je otázkou, do jaké míry je pobyt personálu ve stájích pobytem trvalým, tedy vyžadujícím vyhovující denní 
osvětlení. V praxi by se některé potřeby personálu spojené s krátkodobým pobytem asi řešily umělým 
osvětlením. Markantní je tato věc u návrhu osvětlení prostoru marodky, kde pro ošetření zvířat je požadován 
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návrh III. třídy osvětlení a navržená enormní plocha oken ve střeše pak hrozí přehříváním interiéru v letním 
období. Absence legislativních požadavků na denní osvětlení prostor pro chov koní je okolností, kterou autorka 
nemůže ovlivnit a která komplikovala stanovení požadavků a možnost správného hodnocení. I v takové situaci 
je však nutno uvažovat realisticky.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
V části rozebírající typologii objektů na prostor pro chov koní autorka prokázala vynikající znalosti, které svědčí 
o hlubokém a trvalém zájmu autorky o tento obor. K popisu problematiky chovu a cvičení koní autorka použila 
rozsáhlý soubor odborné literatury, kterou musela prostudovat mimo rámec výuky na stavební fakultě. 
Problémem zadání je skutečnost, že neexistuje legislativa, která by stanovila požadavky na denní osvětlení 
prostorů pro chov koní z hlediska pohody právě koní. Autorka správně píše o tom, že požadavky jsou stanoveny 
podle potřeb ošetřujícího personálu. Pak je ale nutno řešit jen prostory, kde se předpokládá trvalý pobyt lidí. 
Prostory bez trvalého pobytu závazné požadavky na denní osvětlení nemají. Například výše uvedená marodka 
jistě není místem trvalého pobytu osob a navrhovat v ní denní osvětlení na úrovni III. třídy zrakové činnosti 
vedla k naddimenzování osvětlovacích otvorů s negativními důsledky na vzestup teploty v letním období. Práce 
s modelem objektu a měření denního osvětlení v tomto modelu proběhla odborně správně. Pozastavuji se jen 
nad skutečností, že autorka karton, ze kterého byl model vyroben, natírala barvou, aby napodobila skutečnou 
barevnost. Problém tohoto postupu spatřuji v obtížnosti stanovení činitele odrazu natřené a tedy nestejnorodé 
(strakaté) plochy. Modely mají být spíše zhotovovány z barevných kartonů se stejnorodou barvou, u kterých 
není problémem zjistit hodnotu činitele odrazu světla a tu pak použít v teoretickém výpočtu. Jen tak lze totiž 
dosáhnout patřičné shody mezi naměřenou a teoretickým výpočtem získanou hodnotou činitele denní 
osvětlenosti. Odbornost výpočtu stability objektu skladu píce a návrhu VZT zařízení v kruhové hale si jako 
světelný technik netroufám hodnotit.  
Str. 15: průměrná hmotnost dospělého muže je nikoli 70 kg, ale 82 kg.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Na titulní straně chybí název diplomové práce. Ten se dozvíme jen z kopie zadávacího formuláře na další straně. 
Práce je psaná dobrou češtinou bez překlepů a bez gramatických chyb. Formulační a grafická úroveň je dobrá 
s výjimkami typu: 
Str. 15: hranatá závorka a nefunkční odsazení dalšího textu. 
Str. 16: „Pletivu je možné k duhu, krom ceny, přičíst také fakt, že je pro koně velmi špatně odhadnutelný pro 
jejich špatný zrak.“ Raději: Nevýhodou pletiva je… že je špatně odhadnutelné… „být k duhu“ = být k prospěchu, 
svědčit něčemu. 
Str. 20: „byly formovány mnohými literárními autory“ raději „vzory“ 
Str. 24: „Majitelky chtějí mít své koně načančané.“ Raději „přehnaně upravené“. Domnívám se, že i muži se 
snaží udržovat koně v pořádku a potřebují proto mít odkládací prostor na různé k tomu potřebné pomůcky.  
Str. 27: „Ani přechod do našeho letopočtu nebyl pro koně žádnou velkou událostí a nijak zvlášť se nezapsal do 
jejich života.“ To by jeden neřekl! Místo „zvlášť“ je v psaném projevu lepší „zvláště“.  
Str. 38: „schladit“ – lépe „zchladit“ 
Str. 40: „nejuniverzálnějším“ – lépe „nejvíce univerzálním“ 
Str. 43: „Rampa má takovou šířku a sklon, aby byl šikovnější stájník schopen najet s pracovní čtyřkolkou nebo 
malým traktůrkem až na valníky a hnůj zde vyklopit s minimálním využitím lidské síly“ – doporučuji rampu 
projektovat tak, aby ji mohl využívat i méně šikovný stájník.  
Str. 46: o pošetilosti bych raději v práci nepsal. Jisté je, že sestrojení modelu haly bylo obtížné, ale povedlo se a 
model posloužil k měření, které bylo správně provedeno i použito.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Výběr pramenů považuji za správný, citační etika nebyla porušena a je citováno v souladu s citačními 
zvyklostmi. U odborných textů z oblasti chovu koní, které převažují, však toto nejsem schopen ověřit.  
Str. 18: „Třeba Anja Beran ve své knize S respektem! Říká, že…“ – není třeba uvádět autora a název práce 
v textu, když tyto věci máme v seznamu literatury. Pokud by přesto bylo třeba název knihy zde uvést, musel by 
být rozhodně v uvozovkách.  

 

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. 
Autorka prokázala své velké zaujetí chovem koní a také velké znalosti této problematiky. Je dobré že zde tyto 
své znalosti použila, avšak tato diplomní práce je z technické nauky o konstrukcích pozemních staveb. Proto 
velmi pěkně napsané pasáže o typologii stájí a okolnostech chovu koní nemohou plně vyvážit nedostatky ve 
stavební části. Velkou chybou je nedodání stavebních výkresů, které podle zadání autorka měla vypracovat.  

 

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. 

Práce by mohla být hodnocena kvalifikačním stupněm B – velmi dobře, ale chybějící výkresy jsou hrubou chybou.  

Otázky:  

1) Co je to trvalý pobyt lidí ve vnitřním prostoru budov. Jaký je význam tohoto termínu ve stavební světelné 
technice.  

2) Co je to doba dozvuku? K jakému hodnocení se tato veličina používá.  

3) Co je to plošná hmotnost deskové konstrukce. Co se zpravidla stane s neprůzvučností takové konstrukce, 
jestliže se její plošná hmotnost zdvojnásobí.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Datum: 25.1.2021   
                                                                            Podpis: 


