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Předmětem	 řešení	 diplomové	 práce	 bylo	 „Tepelně-vlhkostní analýza 
konstrukcí masivních dřevostaveb“.		

Diplomová	 práce	 se	 zabývá	 problematikou	 masivních	 dřevěných	 staveb	 především	
s	ohledem	na	současný	přístup	k	jejich	navrhování,	posuzování	a	schvalování.	V	práci	
jsou	 uvedeny	 možnosti	 dalšího	 vývoje	 a	 rozvoje	 tradičních	 roubených	 staveb	
s	ohledem	 na	 současné	 tepelně	 technické	 požadavky.	 Teoretické	 úvahy	 jsou	 pak	
srovnány	s	měřeními	na	vzorcích	masivních	dřevěných	stěn.	

Student	 ve	 své	 diplomové	 práci	 řešil	 širokou	 škálu	 dílčích	 problémů	 v	oblasti	
stavební	fyziky	a	dalších	komplikovaných	souvisejících	skutečností	zejména	s	ohledem	
na	 stavebně	 vlhkostní	 problematiku	 a	 její	 experimentální	 měření.	 Samotné	 řešení	
zejména	 experimentální	 části	 práce	 odpovídá	 využití	 komplexních	 znalostí	 nejen	
z	oboru	stavební	fyziky,	ale	i	z	širší	oblasti	pozemního	stavitelství.	

Samotná	 práce	 je	 přehledně	 členěna	 celkem	 do	 šestnácti	 kapitol,	 z	čehož	
kapitoly	 11-16	 jsou	 povinné	 přílohy	 práce.	 Kde	 v	první	 kapitole	 je	 popsán	 úvod	 do	
řešené	problematiky.	

Ve	druhé	kapitole	 jsou	vytyčeny	cíle	práce.	Tyto	cíle	práce	 jeví	 jako	poměrně	
rozsáhlé	 a	 také	 dosti	 ambiciózní,	 ale	 jsou	 podrobně	 popsány	 a	 v	dalších	 kapitolách	
jsou	postupně	řešeny.	 	

Ve	třetí	kapitole	jsou	uvedeny	použité	metody	zpracování	práce.	Jedná	se	zde	
o	Rešerši	problematiky,	Analýzu	 legislativních	požadavků	na	stavby,	Analýzu	tepelně	
technických	 vlastností	 dřeva,	 Modelování	 vlhkostních	 parametrů	 dřeva,	
Experimentální	 měření	 na	 vzorcích	 dřevěných	 stěn	 a	 konečně	 syntéza	 dosažených	
výsledků	a	následná	Modifikace	klasických	masívních	dřevěných	systémů.	

Čtvrtá	kapitola	velmi	podrobně	řeší	současnou	problematiku	srubových	staveb.	
Jednak	z	pohledu	zákonných	a	normových	předpisů,	ale	také	z	hlediska	konstrukce	a	
druhu	použitého	dřeva	

Pátou	kapitolou	je	Základní	teorie	k	posuzování	tepelně	technických	vlastností	
obvodových	konstrukcí,	zde	je	uveden	samotný	podrobný	popis	fyzikálních	procesů	a	
také	vlastností,	se	kterými	je	v	práci	dále	pracováno.	Jsou	zde	uvedeny	výpočty	podle	
platných	 a	 dostupných	 norem	 ČSN	 a	 EN.	 Dále	 jsou	 zde	 poměrně	 dobře	 popsány	
numerické	metody	zpracování	práce,	zejména	pak	ve	výpočetních	programech.	



Šestou	 kapitolou	 jsou	 Zvolené	metody	 zpracování.	 Jsou	 tu	 popsány	 zákonné	
požadavky,	 hodnocení	 součinitele	 tepelné	 vodivosti	 dřevěnou	 stěnou	 s	ohledem	na	
volené	 okrajové	 podmínky	 a	 matematická	 simulace	 v	programu	 Cube3D.	 Následně	
jsou	zde	popsána	vyhodnocení	získaných	charakteristik.	

Sedmá	 kapitola	 je	 nazvána	 Experimentální	 měření.	 Zde	 se	 diplomová	 práce	
zabývá	měřením	 na	 experimentálním	 objektu	 a	 na	 vzorcích	 stěn,	 jejich	materiály	 a	
popisem.	 Jsou	 zde	 správně	 rozebrány	 možnosti	 samotného	 měření	 stavebně	
fyzikálních	charakteristik	na	jednotlivých	částech	stěn	z	masívního	dřeva.	

V	osmé	 kapitole	 je	 na	 základě	 provedených	 měření	 a	 jejich	 vyhodnocení	
uveden	návrh	modifikovaných	variant	jednovrstvých	dřevěných	stěn.	

Na	 základě	 získaných	 výsledků	 je	 v	deváté	 kapitole	 popsán	 návrh	 a	 výroba	
prototypů	nových	dřevěných	stěn.	

V	další,	 desáté	 kapitole	 jsou	 uvedeny	 závěry.	 Závěry	 vyplývají	 z	provedených	
experimentálních	měření.	 Jedná	 se	 v	zásadě	 o	 naplnění	 v	úvodu	 vytyčených	 cílů.	 Je	
potřeba	konstatovat,	že	tyto	cíle	byly	v	zásadě	naplněny	v	celém	svém	rozsahu,	ikdyž	
mnohdy	nejsou	propracovány	dostatečně	do	hloubky,	což	ale	asi	ani	není	předmětem	
této	práce.	

V	konci	 práce	 jsou	uvedeny	 seznamy	 literatury,	 symbolů	 a	 zkratek,	 tabulek	 a	
příloh.	Následují	jednotlivé	přílohy	k	diplomové	práci.	

Textová	 část	 práce	 je	 i	 přes	 několik	 drobných	 chyb	 zpracována	 ve	 formě	
odpovídající	 současným	 požadavkům	 pro	 psaní	 odborných	 a	 vědeckých	 textů.	 Byl	
bych	 ale	 rád,	 kdyby	 bylo	 možné	 u	 obhajoby	 vysvětlit,	 co	 vlastně	 všechno	 student	
zpracovával	 sám,	 co	 bylo	 dodáno	 atd.,	 to	 z	práce	 není	 zcela	 jasné.	 Není	 například	
jasné,	zda	při	samotných	měřeních	dochází	k	imperfekcím	v	měření	atd.	kdo	prováděl	
samotná	laboratorní	měření	atp.	Jedná	se	totiž	multidisciplinární	práci.	

Dále	 by	 mne	 zajímalo,	 zda	 existuje	 pro	 toto	 měření	 také	 možnost	 odečtů	
samotných	hodnot	hmotnostní	 vlhkosti	 zjištěných	v	měřené	konstrukci.	Dále	pak	by	
bylo	 vhodné	 uvést,	 zda	 by	 nebylo	 zajímavější	 modelování	 a	 měření	 daných	
charakteristik	 v	oblasti	 kritických	 detailů.	 Zde	 jsou	 zejména	 vlhkostní	 a	 teplotní	
procesy	 zcela	 odlišné	 od	 celé	 plochy	 stěny.	 Toto	 však	 je	 možné	 pokládat	 za	 další	
nasměrování	pro	jiná	následná	vědní	měření.	

Student	 jednoznačně	 prokázal	 schopnost	 samostatné	 tvůrčí	 práce	 a	 zadanou	
problematiku	zpracoval	s	dobrým	přehledem.	Práce	je	dobrým	základem	a	odrazovým	
můstkem	pro	další	vědní	bádání.	

	



Připomínky	a	dotazy	k	diplomové	práci:	

1. Jaký	 vliv	 má	 hustota	 dřeviny	 na	 měření	 tepelně	 vlhkostních	 procesů	
pomocí	elektrických	veličin	u	odporových	čidel?	

2. Zajímalo	 by	 mne,	 zda	 při	 samovýrobě	 konektorů	 pro	 měření	 vlhkosti	
dřeva	 dochází	 k	imperfekcím	 v	 měření	 a	 zda	 jsou	 tyto	 imperfekce	
zaneseny	do	měření	a	jaké	je	zjištěná	přesnost	takto	vyrobených	čidel?	

3. S	ohledem	 na	 návrh	 modifikovaných	 stěn,	 který	 je	 uveden	 podrobně	
v	kapitole	8	by	mne	zajímalo,	zda	je	reálné	zavedení	výroby	nabízených	
stěn.	 Není	 toto	 příliš	 pracné	 a	 ekonomicky	 náročné?	 Nehrozí	 zde	
tepelně	vlhkostní	problémy?	

4. Jsou	 podrobně	 sledovány	 parametry	 impedance	 odporových	 čidel	 a	
frekvence	 u	 kapacitních	 čidel.	 Jaké	 vlivy	 mohou	 zkreslit	 naměřené	
hodnoty	a	jak	byly	při	měření	eliminovány?	

5. Je	 měření	 v	ploše	 dřevěné	 stěny	 relevantní?	 Lze	 očekávat	 problémy	
v	oblasti	v	kritických	detailů?	Respektive,	lze	očekávat,	že	má	váš	návrh	
nových	 stěn	 masívní	 dřevostavby	 příznivější	 vliv	 v	oblasti	 kritických	
detailů	na	 stavebně	 fyzikální	 chování	 stěn	oproti	 	 klasickému	zažitému	
systému	stěn?	
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