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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Bc. Martina Štorková 
Typ práce: diplomová 
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Oponent práce: doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: v důchodu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Dispoziční zadání, konstrukční návrh a tepelně technické posouzení obalových konstrukcí byly převzaty z projektu 
zpracovaného v předmětu 124SPB1. Cílem bylo nově provést osazení objektu do reálné situace ve dvou variantách: se 
stíněním okolní zástavbou a bez tohoto stínění. Posoudit proslunění podle ČSN 734301 i podle ČSN EN 17037. Posoudit a 
hodnotit denní osvětlení v závislosti na velikosti okna, na materiálu rámu okna a na typu zasklení (dvojsklo, trojsklo). 
Provést vyhodnocení přehřívání u vybraných místností.  

 

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 ve všech svých součástech. Menší výhrady jsou uvedeny níže.  

 

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

Postup řešení považuji za správný. Vytýkám skutečnost, že se práce více nezabývá stanovením činitelů prostupu světla u 
různých typů zasklení a různých materiálových typů oken, resp. příslušné výpočty a údaje k tomuto problému nejsou 
uvedeny. K výpočtům činitele denní osvětlenosti i průběžné teploty během roku byly použity vhodné softwary.  

 

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

dat získaných z praxe. 
Diplomantka ve své práci prokázala podrobnou znalost problémů stavební světelné techniky a částečně i stavební tepelné 
techniky. V úvodu správně upozorňuje na význam denního světla a přístupu slunečního záření v budovách. Dobře a 
přehledně je popsán konstrukční systém budovy a všechny její důležité konstrukce. Tvrzení na straně 19, že požadavky ČSN 
EN 17037 jsou přísnější v porovnání s dosud platnými českými technickými normami je mylné. Tímto omylem dosud trpí 
velká část celé technické veřejnosti, a proto v tomto posudku nehodnotím uvedené nesprávné tvrzení negativně. Výběr 
kritických místností k posouzení je proveden logicky a velmi pěkně (str.28). Pro různé materiálové varianty oken byl 
proveden výpočet činitele propustnosti. Hodnoty těchto činitelů jsou v tabulkách uvedeny, avšak vzhledem k významu této 
věci pro prováděné posouzení bych předpokládal bych okótovaný výkres pohledu na okna a podrobné doložení výpočtu 
prosklené plochy. Absence této věci je jedinou okolností, která poněkud snižuje jinak nadprůměrnou úroveň práce. U 
místností se složitými půdorysy (složitějšími než obdélník) chybí informace o tom, jak byly zvoleny kontrolní body pro 
posouzení podle ČSN 730580-2. V závěru práce se doporučuje nejvíce výhodná varianta oken spolu s externími žaluziemi.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je uspořádána přehledně, obrázky a diagramy jsou zřetelné, text bez gramatických chyb s menšími stylistickými 
pochybeními: str.10 mezi účinky se dá zařadit … lépe: je možno zařadit, námitka je neobstojná … lépe: neobstojí, mohou 
zapříčinit nárůst teplot … lépe: způsobit, v rámci mé diplomové mělo za cíl … chybí: práce. Str. 23: Stanovení skutečného 
severu poledníku … lépe: Stanovení úhlové odchylky mezi směrem poledníku a směrem pravoúhlé sítě na mapě. Str. 42: po 
zavedení druhého okna jako varianty by bylo logické uvedení obdobných tabulek s výsledky, jako u předchozích variant. To 
ale provedeno není. Na str. 56: nejznačnější vliv … lépe nejvýznamnější. Svázání technické zprávy kroužkovou vazbou 
neodpovídá významu formátu diplomové práce.  

 

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. 
Zdroje jsou uvedeny správně. Správně jsou vybrány programy pro výpočet. Citační etika nebyla porušena.  

 

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. 
Je třeba vložit komentář k ČSN EN 17037. Obecně rozšiřovaná informace o přílišné přísnosti ČSN EN 17037 není pravdivá. 
Snad pramení z nechuti technické veřejnosti ke změnám. Cíle nové evropské normy jsou méně ambiciózní v porovnání se 
starými českými normami, a proto EN také vykazuje menší náročnost požadavků. Limitní hodnoty ET (lx) a ETM (lx) jsou 
uvedeny jako doporučené v informativní části EN, a proto nejsou povinné. Skutečnost, že v EN nejsou uvedeny limitní 
hodnoty speciálně pro obytné místnosti není závadou této normy, ale výzvou ke kreativitě. Limitní hodnoty můžeme volit 
sami jen s ohledem na zachování příznivého působení denního světla na uživatele bytů i s ohledem na ekonomické a 
provozní problémy soudobého urbanismu obytných souborů budov.   

 

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. 

Diplomantka prokázala svoji schopnost samostatného řešení úkolů stavební fyziky. Moje výhrady k práci nejsou závažné. 
Navrhuji tyto otázky k obhajobě. 
1. Jaký z uvedených způsobů zvětšení plochy okna je z hlediska denního osvětlení nejúčinnější? Vysvětlete: 
ubourání parapetu, rozšíření okna, zvýšení nadpraží. 
2. Jak se liší hodnoty úhlů neefektivního dopadu slunečního záření v porovnání mezi ČSN 730580-1 a ČSN EN 17037? 
3. Vysvětlete, co je to doba dozvuku. K čemu se tato veličina používá a jak je jí možno ovlivnit. Nápověda: 
T = 0,163(V/A)                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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