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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizace velikosti osvětlovacích otvorů v bytovém domu v Plzni 
Jméno autora: Bc. Martina Štorková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra konstrukcí pozemních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Splnění zadání práce 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. 

Práce vychází z dispozičního a konstrukčního návrhu bytového domu, který diplomantka zpracovávala v rámci předmětu 
124SPB1. Pro účely zpracování diplomové práce byl objekt osazen sice do reálné situace, ovšem uvažován ve 2 variantách - 
ničím nestíněný objekt vs. zastavěná lokalita. V práci je nejprve uveden teoretický základ do všech odborných oblastí (denní 
osvětlení, proslunění, tepelná pohoda). Následně diplomantka uvádí další uvažované varianty a vstupní parametry ovlivňující 
výpočet. Jelikož byly místnosti posuzované také z hlediska tepelné stability, bylo uvažováno s třemi typy rámů osvětlovacích 
otvorů (dřevo, plast, hliník) a dvěma variantami stupně zasklení (dvojsklo, trojsklo).  
Obytné místnosti jsou v obou uvažovaných zastavovacích situacích posouzeny z hlediska denního osvětlení a to podle 
ČSN 73 0580-2 a podle ČSN EN 17037, přičemž bylo uvažováno s doporučenou odrazivostí světla jednotlivých povrchů 
(odlišné podle ČSN a EN).  Tam, kde požadavky nemohly být splněny, jsou navržena vhodná řešení pro zlepšení stavu. 
Následně byly místnosti posouzeny i z hlediska rizika přehřívání v letním období, samozřejmě v uvažovaných variantách 
rozměrů osvětlovacích otvorů. 
Následně byla ověřena doba proslunění bytových jednotek. V závěru práce je uvedeno porovnání zastavěné a nezastavěné 
varianty z hlediska množství denního světla a z hlediska tepelné stability. Diplomantka rovněž uvádí možnost využití stínících 
prvků v zastavěné variantě tak, aby byla nejen snížena teplota vnitřního vzduchu v letním období, ale také dosaženo 
co nejvyšších úspor energií potřebných pro chlazení. Některá řešení jsou zmíněna jako teoreticky možná, další jsou 
posouzena. Součástí práce je vybraná výkresová dokumentace. Cíle práce byly splněny. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 

samostatné tvůrčí práce. 
Diplomantka konzultovala průběžně v celém semestru. Požadovala zadávání dílčích úkolů, přes jejich množství však byla 
na další konzultaci vždy dobře připravena. Byla aktivní při hledání vhodných řešení. Pro účely práce se zdokonalila v práci 
s odbornými softwary pro hodnocení proslunění, denního osvětlení a tepelné stability. Bc. Martina Štorková prokázala 
schopnost řešit úlohy z dané problematiky a schopnost samostatné tvůrčí práce. 

 

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

Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení. 
Z odborného hlediska je práce na výborné úrovni. Diplomantka zúročila znalosti získané v rámci studia svého oboru a 
z odborné literatury. Studentka vnímá řešenou problematiku v širších souvislostech a je schopná aplikovat inženýrský přístup 
při řešení vybraných stavebních problémů.  
Z hlediska odbornosti mám k práci tyto připomínky/poznámky:  

• Str. 19 / kap. 2.1.2: „… je uváděn tzv. „cílový činitel denní osvětlenosti DT (%) … zároveň na minimálně 95 % 
srovnávací roviny má být překročena hodnota DT95 = 0,7 %.“ ČSN EN 17037 uvádí cílový činitel denní osvětlenosti 
DT (%) a minimální cílový činitel denní osvětlenosti DTM (%). Ten je vztažen ke zmíněnému požadavku 0,7%. 

• Str. 27 – postrádám informaci, s jakým znečištěním osvětlovacího otvoru bylo uvažováno. 

• Str. 82 – chybí zmínka, jaký sever (mapový vs. skutečný směr poledníku) byl zadáván do softwaru. Bylo by vhodné 
uvést hodnotu meridiánové konvergence pro danou lokalitu. 
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Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 

celkovou srozumitelnost 
Práce je napsaná srozumitelně, je vhodně doplněna obrázky, barevnými dispozičními schématy a tabulkami. Grafickou 
stránku práce umocňují 3D modely objektu v původní variantě i závislosti na navržených stavebních úpravách. 
Srozumitelnost práce rovněž zvyšují barevně odlišené vyhovující či nevyhovující závěry. Typografická a jazyková stránka 
práce odpovídá požadavkům kladeným na závěrečné práce. Z formálního hlediska mám tyto připomínky: 

• Výtisk závěrečné práce má být svázán v nerozebíratelné (knižní) formě, ne pouze v plastové kroužkové vazbě. 

• Místy jednoslabičné předložky na koncích řádků. Obdobné je to s ČSN na konci řádku a číslem normy na dalším 
řádku. 

• Str. 19 / kap. 2.1.2: „Požadavky této normy jsou přísnější, než u norem předchozích.“ Zde je použita nevhodná 
formulace, na základě které lze nabýt dojmu, že EN je pro všechny typy budov přísnější než původní ČSN. EN je 
přísnější pro bytové domy, pokud by se v ní uvedené limitní hodnoty vztahovaly právě i na bytové domy. 

• Str. 27 – u osvětlovacích otvorů by bylo vhodné doplnit i jejich schéma včetně stylu otvírání a polohy rámů (jedna 
tabule vs. štulp vs. sloupek) a jejich okótování. 

• Str. 33 / obr. 18 apod. – čísla místností se v půdorysech do rámečku nedávají. Ten se v půdorysu používá 
pro výškové kóty. 

• Výkres 11 – svislý svod odvodnění terasy je nevýhodné vést v zateplení objektu. Jak by se svod měnil, případně 
opravoval, aniž by se nezasahovalo do tepelné izolace? 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 

pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi. 
Použitá literatura byla zvolena vhodně. Diplomantka se v textu odkazuje na použité zdroje, přičemž v závěru uvedený soupis 
literatury je zapsán v souladu s ČSN ISO 690. Pouze webové zdroje se citují trochu jinak. U citací pod čarou, které chválím, se 
má odkazovat i na konkrétní stránku, ze které bylo např. dané označení převzaté. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Práce komplexně řeší denní osvětlení a tepelnou stabilitu místností. Tato hlediska jdou zpravidla proti sobě a je tedy důležité 
jim věnovat náležitou pozornost. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

 
Diplomantka pracovala svědomitě po celý semestr, pravidelně konzultovala a byla velmi aktivní. Práce je napsaná 
srozumitelně a graficky výborně zpracovaná. Grafická stránka práce je umocněna 3D modely navrhovaného 
objektu včetně navrhovaných úprav. Ocenění zaslouží i porovnání místností z hlediska osvětlení i přehřívání 
v různých variantách.  
 
 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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