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Práce má i s přílohami 134 stran, 149 citací tištěných zdrojů, 32 internetových zdrojů, 9 

příloh. Vlastní pozorování/měření bylo doplněno dotazníkovou studií, doplňující měření. Cíle 

byly zcela přesně definovány v názvu práce a zvolené metody sledování přesně těmto cílům 

odpovídaly.  

Problémy formulované v názvu odpovídají momentální situaci, kdy z mnoha stran se ozývá 

kritika programu Zelená úsporám, která před zdravotní stav a subjektivní pohodu lidí staví 

šetření energií „za každou cenu“. Práce velmi dobře ilustruje současnou situaci a odkazuje na 

celosvětový zájem o tuto problematiku, kdy zažíváme podobný fenomén jako v 80.letech, 

kdy se znečištění prostředí v budovách především v USA řešilo až dodatečně a nikdy se 

nedospělo k úplnému vyřešení. 

Je obdivuhodné, jak studentka dokázala najít objekt, ve kterém teprve výměna oken 

probíhala, a bylo tedy možné najít dvojice bytů pro srovnání situace. A ještě obdivuhodnější 

je, že se podařilo přesvědčit obyvatele, aby na projektu spolupracovali. Projekt byl od 

začátku velmi ambiciózní a beze zbytku se povedlo tyto ambiciózní cíle naplnit. 

Ze znalosti literatury a z empirie vyplývala očekávání o stoupající koncentraci CO2 v bytech 

s okny s minimálním přirozeným větráním, případně ještě pokud došlo k zateplení fasády. 

Dosud jsem však nenarazila na takto komplexní šetření, kde by se podařilo zhodnotit (změřit) 

situaci v podobně položených a obývaných bytech s různou úpravou větrání, jako v této 

práci. Může se stát základem důkladnějších rozsáhlejších šetření, jejichž výsledky by mohly 

korigovat paušálně proklamovaná doporučení na snižování energetické náročnosti budov. 

Měření nutně musela probíhat v relativně krátkých časových úsecích za použití techniky, 

tedy téměř neustále přítomnosti (relativní dosažitelnosti) „obsluhy“ těchto zařízení. K tomu 

se přidružil sběr dotazníkových dat, který musel být adresný, osobní, a tedy časově dosti 

náročný. Vlastní zpracování dat rovněž představovalo značnou časovou zátěž, neboť data 



byla velmi různorodá – od číselných charakteristik přes definované problémy až 

k subjektivnímu slovnímu hodnocení. Toto je však jediný možný přístup ke sledovanému 

fenoménu, pokud chceme získat seriózní odborná data. 

Citovaná media patří k mezinárodně uznávaným periodikům citovaným ve WoS s na danou 

problematiku relativně vysokým IF. Zvláště informace z internetových zdrojů pak patří 

k recentním informacím použitým v práci. 

Některé tabulky a grafy nejsou úplně přehledné, což je však dáno množstvím dat a snahou 

tato data prezentovat. Jsou však rozebrána a komentována v textu, velmi dobře zasazena do 

kontextu a je snaha výsledky vysvětlit (což není vždy možné, pokud vstupují do součinnosti 

data měřená – exaktní, a subjektivní vyjádření lidského vnímání, pocitů). 

Výhrady, které k práci mám, jsou minoritní, většinou formulačního rázu. Pravděpodobně 

největší výhradu mám k použití termínu „plastová okna“ ve smyslu okna, která nemají 

schopnosti přirozeného větrání. Do opozice k tomu je používán termín dřevěná okna. 

Původní výměna oken za těsná skutečně probíhala ve smyslu „dřevo za plast“. V dnešní době 

je řada budov osazena dřevěnými okny se stejnými parametry jako okna plastová, tedy velmi 

těsná dřevěná okna. Neměla by vzniknout představa, že dřevěné okno = „větrací“ okno. Vždy 

záleží na charakteru otvorové výplně. Dalším problémem je provedení práce výměny oken, 

protože za určitých okolností i okno s velmi nízkou schopností výměny vzduchu může 

dosahovat parametrů „dřevěného“ okny díky špatné práci řemeslníků a díky tomu, že mezi 

okenním rámem a okenním otvorem probíhá nerušená výměna vzduchu díky netěsnostem. 

To však přesahuje možnosti nejen této práce, ale pravděpodobně jakékoliv studie na toto 

téma. 

Za formulační nezkušenost považuji používání slova „skrz, skrze“ ve smyslu pomocí, 

prostřednictvím. Smysl je pochopitelný, ale nepřesný. Do stejné kategorie řadím i použití 

slova „kontrolovat“ ve smyslu anglického slova to control. Význam není úplně totožný, ale 

aso pochopitelný. 

V práci jsou občas překlepy, ale nijak často vzhledem k délce práce. Jméno dr.Wargockého 

by přeci jen v textu mělo být napsáno správně, když je správně v literárních odkazech. 

Formulačně zavádějící je na str. 22 téměř na konci stránky konstatování, že „Ve vnitřním 

prostředí se vyskytuje mnoho ZL…., alergeny a bakterie v prachu a plísních atd. Jednak 



znečišťujících látek jsou asi spíše stovky, ale především nerozumím formulaci „bakterie 

v prachu a plísních". 

Stejně tak nerozumím formulaci názvu obr. 7 na str. 27: Závislost příčin vzniku zdravotních 

onemocnění na vlhkosti“. 

Na str. 34 nevím, jak příčinou vlhkosti může být „špatné vnitřní prostředí“, respektive co to je 

špatné vnitřní prostředí, a už vůbec netuším, jak mohou vznikat plísně kondenzací nebo 

nedostatečným odvodem vlhkosti. Pokud by ovšem vznikaly na základě těchto jevů, pak to 

samozřejmě možné je. V žádném případě nemohu souhlasit s tím, že by plísně rostly 

v prostředí, kde je příliš mnoho často zalévaných rostlin. V této větě je příliš mnoho 

nejasností a velmi často je zneužívaná stavebními firmami, pokud si majitelé bytů stěžují na 

vlhkost a plísně. Nemá-li autorka na mysli skleník, pak je tato příčina méně podstatná. 

Pojem hygienická výměna vzduchu je termín, který odkazuje k reklamám na čisticí 

prostředky (hygienická čistota). Nevím co je hygienická výměna vzduchu, ale možná měla 

autorka na mysli hygienické limity pro výměnu vzduchu. 

 

Závěr: Práci hodnotím jako vynikající ať již zvoleným tématem nebo vlastním zpracováním, 

které je na vysoké odborné úrovni v mezích možností diplomové práce. Výsledky jsou velmi 

potřebné a jediné, co zde citelně postrádám, jsou vlastní publikační výstupy autorky. 

Předpokládám, že se výsledky práce objeví v odborných periodikách především českých, ale 

jistě by se dala z práce vytěžit i nějaká publikace v zahraničním odborném časopise. 

 

Mám snad jen jednu otázku: jak si autorka vysvětluje vyšší koncentrace CO2 ve vyšších 

výškách v místnostech, když z hlediska pracovního prostředí jsou naopak rizikem prostory 

pod úrovní terénu? 

Hodnocení: VÝBORNÉ 

V Praze dne 31.5.2016 

 

Vypracovala: MUDr.Ivana Holcátová,CSc. 


