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Aktuálnost tématu disertační práce 

Disertační práce je tematicky zaměřena na tvorbu a kvalitu vnitřního mikroklimatu ve 

stavebních objektech. Téma práce je v současné době vysoce aktuální, protože uživatelé 

budov a tvůrci legislativy si stále více uvědomují, že požadavky na energetickou náročnost 

musí být doprovázeny požadavky na zajištění vhodných mikroklimatických podmínek uvnitř 

budov v závislosti na jejich účelu. Problematickou oblastí jsou zejména renovace stávajícího 

bytového fondu, kdy se stavebníci zaměřují na snížení energetických ztrát budov bez ohledu 

na zajištění větrání. Stejné problémy doprovázejí renovace budov pro vzdělávání, státní 

správu aj., při čemž doktorand si pro svoji práci vybral modelování a měření vnitřního 

prostředí v přednáškové místnosti na FSI VUT v Brně. Každá práce zaměřená na predikci 

vlastností různých složek vnitřního mikroklimatu, tj. nejenom na tepelně vlhkostní složku, je 

vítaným příspěvkem. Práce je aktuální také z pohledu jejího zaměření na řízení technických 

systémů budov, jejichž nesprávný návrh a provozování bývají často zodpovědné za 

nespokojenost uživatelů s kvalitou vnitřního prostředí. 

 

Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 

Vlastní disertační práce má 112 stran a přílohy zaujímají 29 stran.  Práce je napsána 

v anglickém jazyce na požadované úrovni. Přehled použité literatury obsahuje 75 pramenů. 

V první kapitole se autor práce věnuje ve stručnosti úvodu do řešené problematiky, uvádí 

přehledně cíle disertační práce a postup řešení pro splnění cílů práce. Doktorand uvádí i 

skutečnosti omezující práci. Druhá kapitola je věnována popisu vnitřního prostředí 

v budovách. Jsou zde dobře rozebrány např. vlivy na tepelnou pohodu, kvalita vnitřního 

vzduchu posuzovaná úrovní koncentrace CO2, transport vlhkosti v budovách a přenos tepla 

v budovách. U každého vztahu student uvádí přehledně popis veličin použitých ve vztazích, 

byť v nestandardní formě zápisu. Třetí kapitola je zaměřena na venkovní klimatická data. 

Autor práce popisuje přehledně tři použité veličiny, které v daném případě popisují stav 

venkovního prostředí. Dále je v této kapitole popsán zdroj klimatických dat, který je umístěn 

na objektu FAST VUT v Brně. Autor se rovněž zaměřuje na práci se souborem klimatických 

dat v použitém softwarovém prostředí.  



Čtvrtá kapitola obsahuje popis softwaru pro provádění modelování, resp. simulací. Autor 

práce zde podrobně rozebírá modelování přenosu tepla obalovými konstrukcemi (venkovní 

zdi, rámy oken, střecha, okna), popisuje tepelné ztráty a zisky větráním a popisuje model 

vnitřních tepelných zisků. V navazujících podkapitolách se doktorand věnuje popisu způsobu 

řízení teplotního stavu v místnosti. Pátá kapitola je zaměřena na modelování koncentrace 

CO2 a způsobům řízení větrání. V šesté kapitole je pak rozebíráno modelování vlhkosti ve 

vnitřním prostředí a způsob řízení větrání tak, aby byla relativní vlhkost vzduchu v místnosti 

v požadovaném rozmezí. Jedna podkapitola je věnována i popisu rizika kondenzace vodní 

páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí.  

V sedmé kapitole se autor věnuje validaci a popisu sběru dat použitých pro validaci. Kapitola 

obsahuje značné množství grafů s průběhem měřených a vypočítaných hodnot vybraných 

veličin. V této kapitole postrádám důkladnější popis zjištěných skutečností. Osmá kapitola je 

zaměřena na shrnutí výsledků práce doktoranda realizované během studia. Následuje 

přehledný seznam použité literatury, seznam publikací autora a výpis použitých symbolů. 

V disertační práci však postrádám kapitolu zaměřenou na přínos práce pro vědní obor a 

praxi.  

 

Postup řešení problému 

Na základě vytýčených cílů se doktorand věnoval modelování vybraných složek vnitřního 

prostředí ve vhodném softwarovém prostředí (MATLAB/SIMULINK). Stejné prostředí využil 

pro optimalizaci spotřeby energie pro provoz řešené místnosti. Validaci modelu prováděl 

porovnáním výsledků simulace s hodnotami získanými z monitorovacího systému 

instalovaného v areálu FSI VUT v Brně. Lze konstatovat, že zvolené metody práce jsou 

v daném případě vhodné pro naplnění cílů práce. 

 

Splnění cílů disertační práce 

Doktorand splnil všechny vytýčené cíle práce uvedené v kapitole 1.1.  Jednalo se zejména o 

návrh modelu s využitím softwaru MATLAB/SIMULINK a softwaru TRNSYS pro simulaci a 

řízení vhodných mikroklimatických podmínek v budově. Doktorand se zaměřil mimo jiné na 

modelování vnitřní teploty, relativní vlhkosti vnitřního vzduchu a koncentrace CO2 a možnost 

jejich řízení pro zajištění požadavků uživatelů. Dále se doktorand věnoval optimalizaci 

vnitřního mikroklimatu z pohledu snížení změn jeho kvality s využitím různých scénářů řízení. 

Oceňuji zejména skutečnost, že se doktorand nezaměřil pouze na tepelně vlhkostní 

problematiku vnitřního prostředí, ale věnoval se též sledování koncentrace CO2 ve vnitřním 

prostředí, která je v současné době považována za jeden ze stěžejních ukazatelů kvality 

vnitřního prostředí z pohledu požadavku na zajištění požadovaných dávek čerstvého vzduchu 

na uživatele vnitřních prostor. 



Připomínky a dotazy 

• doktorand uvádí zápis jednotek použitých veličin v nesprávném tvaru, např. pro 

součinitel přestupu tepla W/m2.K. Správný tvar je W/(m2·K). Zápis jednotek v tomto 

tvaru je typický např. pro ČSN nebo ISO normy. Nebo je možné jednotky psát ve tvaru 

W·m-2·K-1; 

• v disertační práci doktorand používá pro označování některých veličin nestandardní 

značky:  

- např. součinitel tepelné vodivosti označuje symbolem „k“, přitom 

v odborných textech i normách je tato veličina standardně označována 

symbolem „λ“;  

- symbol „T“ se obvykle používá pro označování termodynamické teploty, 

Celsiova teplota je např. v ISO normách označována symbolem „θ“ nebo se 

používá symbol „t“; 

- pro tloušťku stavební konstrukce se běžně používá označení „d“, doktorand 

však použil „l“., apod. Nicméně použité značky nemají vliv na popis uváděných 

vztahů, protože jsou řádně vysvětleny pod každým vztahem, stejně jako 

v seznamu symbolů na konci práce; 

- ve výpisu značek chybí značka pro veličinu „tepelný odpor“, pro jejíž označení 

použil doktorand symbol „R“ stejně jako pro plynovou konstantu; 

• domnívám se, že v práci je uvedeno nadměrné množství grafů, zejména v kapitole 7. 

Tyto grafy jsou zřejmě z důvodu jejich počtu značně zmenšené, což znesnadňuje 

jejich čitelnost. Obecně se doporučuje, aby grafy v závěrečné práci tohoto typu byly 

z důvodu čitelnosti max. 2 na jednu A4. Doktorand mohl v dané kapitole kontrétní 

skutečnost popsat a odkázat se případně na přílohy; 

• v současné době se pro hodnocení stavebních konstrukcí z hlediska rizika růstů plísní 

nepoužívá veličina „ rosný bod“, ale tzv. kritická teplota. Jedná se o to, že riziko růstu 

plísní na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí vzniká už při 80% vlhkosti v blízkosti 

povrchu stavební konstrukce (tzv. kritická vnitřní povrchová vlhkost). Vztah pro její 

výpočet je uveden v EN ISO 13788 nebo v ČSN 73 0540-2: 2011. Prosím o vyjádření, 

zda by místo vztahu 68 na str. 77 bylo možné aplikovat vztah pro výpočet kritické 

teploty; 

• mohl by doktorand vysvětlit, proč ve vztahu 69 na straně 80 je ve jmenovateli pro 

výpočet tepelného odporu a odporů při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně 

konstrukce uvedena plocha „A“?  

• bylo by možné ve výpočtovém modelu zohlednit i přenos tepla vedením (ztráty, zisky) 

v místech tepelných vazeb mezi stavebními konstrukcemi, resp. tepelných mostů 

např. v koutech místností? 

• pro dynamické počítačové simulace vnitřního prostředí v budovách či pro výpočty 

energetické náročnosti budov s krokem např. 1 hodina je možné využívat jako soubor 

dat (okrajových podmínek) tzv. referenční klimatický rok např. podle normy ČSN EN 



ISO 15 927-4. Doporučuji, aby výsledky modelování s využitím klimatických dat 

získaných ze stanice TUBO doktorand v další práci porovnal s výsledky modelování 

s využitím referenčního klimatického roku. V současné době je možné zakoupit 

z ČHMÚ soubor dat ve formátu referenčního roku pro jakékoliv katastrální území 

v ČR; 

• domnívám se, že prezentované množství grafických výstupů v kapitole 7 by si 

zasloužilo obsáhlejší komentář. 

 

Přínos pro vědní obor a závěrečné zhodnocení 

Doktorand prokázal, že se dobře orientuje v oblasti modelování stavu vnitřního prostředí a 

vyhodnocování experimentálních měření.   Doktorand prokázal schopnost tvůrčího přístupu 

k řešení problému. Doktorand splnil cíle disertační práce. Práce obsahuje citace na použité 

literární prameny. Disertační práci hodnotím jako přínosnou pro rozšíření znalostí o 

modelování a řízení stavu některých složek vnitřního mikroklimatu a jejich interakce se 

stavebními konstrukcemi, technickými systémy budov a vnějším prostředím. 

Výsledky práce během studia doktorand publikoval ve třech příspěvcích ve sbornících 

z mezinárodní konference. Doktorand je spoluautorem příspěvku přijatého k publikování 

v elektronickém periodiku vedeném na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik 

vydávaných v České republice (Jrec). 

Disertační práce splňuje dle mého názoru veškerá kritéria kladená na tento typ vědeckých 

prací. Po důkladném prostudování práce doporučuji, aby byla přijata komisí k obhajobě. 

Připomínky uvedené v posudku nesnižují celkovou odbornou úroveň práce, a proto po jejím 

úspěšném obhájení navrhuji, aby byla doktorandovi udělena vědecká hodnost Ph.D. 

 

 

V Brně 15. 5. 2014     

doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. 

Fakulta stavební VUT v Brně 

Ústav pozemního stavitelství 
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