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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zcela nový inovační výrobek, který 

by měl být postupem času skutečně zrealizován. Jde o dřevěná okna se 

samozatmívací funkcí, která bude zajišťována prostřednictvím vpravených 

tekutých krystalů, fungujících díky elektrické energii získané z vlastního zdroje – 

z vlastního vestavěného solárního panelu. První část této práce obsahuje platnou 

legislativu, vztahující se k ţivotnímu cyklu výrobku LCA. Další kapitola je 

věnována samotné charakteristice inovačního výrobku, jeho obecnému 

představení a praktickému vyuţití. Následně je nastíněna problematika 

ekonomické náročnosti a návratnosti daného výrobku. V závěru práce je 

nastíněna vize realizace výroby inovačního výrobku. 

Klíčová slova: životní cyklus, solární panel, inovační výrobek, tekuté 

krystaly, životní prostředí 

 

 

Summary 

This Bachelor Thesis is focused on entirely inovative product, which should 

be realized after some time in the future. The product is a wooden window with 

self – darkening function, which will be provided by putting in the liquid crystals 

working thanks to the electric energy from own source – from own built – in solar 

panel. First part of this thesis contains the valid legislation of the life – cycle of the 

product LCA. Another part is taken up to the characteristics of the inovative 

product itself, it´s general introduction and practical utilization. After that, there is 

the issue of the economical intensity and the return of the product outlined. There 

is the vision of the production realisation outlined in the end of the thesis. 

Keywords: life cycle, solar panel, innovative product, liquid crystals, 

environment a Klíčová slova: životní cyklus, solární panel, inovační 

výrobek, tekuté krystaly, životní prostředí 
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1. Úvod 

Ţijeme v době, ve které kaţdým dnem sjíţdí z výrobních linek továren 

nespočetné mnoţství nových a nových výrobků. Ne kaţdá inovace se povede, ne 

vţdy jsou ohlasy spotřebitelů kladné a ne vţdy plní nový výrobek funkci, pro kterou 

byl vyroben. Koneckonců dochází i k tomu, ţe nový výrobek není spotřebitelem 

vůbec pochopen a jeví se mu zbytečným, čímţ paradoxně ţivotnost daného 

výrobku s nadhledem řečeno skončí dříve, neţ vůbec stihla započít.  

Kdyţ člověk zaloví ve své paměti, určitě se mu během několika mála vteřin 

vybaví minimálně jeden výrobek, který se na trhu dlouho neohřál. Co například 

slané preclíky, máčené v mléčné a hořké čokoládě, které se v regálech 

supermarketů objevovaly jen několik málo měsíců a potom zmizely tak rychle, jak 

rychle se objevily. V souvislosti s touto vzpomínkou mě napadla myšlenka, zda 

bylo cílem výrobce zavést na trh výrobek s tak krátkou dobou ţivotností a zda se 

mu vůbec stihly vrátit peněţní prostředky vynaloţené do masivní reklamní 

kampaně, která měla zarýt daný výrobek do podvědomí spotřebitele a zvýšit tak 

jeho prodejnost. Zda šlo o taktiku výrobce či o chybný krok můţu pouze 

polemizovat. Kaţdá novinka je pomyslným vstupem na tenký led a závisí na 

mnoha faktorech, zda se ujme nebo upadne v zapomnění. Nová myšlenka či 

nápad je synonymem nové výzvy, ale jak zaručit její úspěch, to uţ je na kaţdém 

z nás. 

Účelem bakalářské práce je dostat do podvědomí co nejširšího okolí 

inovační výrobek, který by mohl mít obrovský předpoklad plnit funkce praktičnosti, 

designu, účelovosti a zároveň splňoval podmínky šetrnosti k ţivotnímu prostředí. 

Předmětem práce je návrh revoluční novinky ve výrobě oken. Jde o dřevěné okno 

se samozatmívací funkcí. Tohoto efektu je moţno docílit za pomocí molekulární 

změny struktury tekutých krystalů. Aby však bylo vůbec moţno molekuly tekutých 

krystalů rozpohybovat, je zapotřebí vyuţít elektrické energie, která by molekulami 

procházela. Díky uzavřenému elektrickému obvodu, vsazenému a zaizolovanému 

do vnitřní části rámu okna, obklopujícím vrstvu tekutých krystalů je tato podmínka 

splněna. Navrhované okno si potřebnou elektrickou energii vyrobí samo, a to díky 

solárním minipanelům, nainstalovaným přímo na vnější stranu dřevěného 
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okenního rámu. Solárními minipanely vyrobená elektrická energie je 

shromaţďována v zásobníku umístěném v otočném kloubu středové části okna,  

a za pomocí dálkového ovladače je moţné regulovat mnoţství elektrické energie, 

která se k tekutým krystalům dostane. A právě od mnoţství elektrické energie, 

která k tekutým krystalům proudí, se odvíjí stupeň zatemnění – při nulovém 

průchodu elektrické energie bude okno stoprocentně světlu propustné a tekuté 

krystaly budou shromáţděny ve spodní části okna, v opačném případě dojde 

k rozmístění tekutých krystalů po celé ploše skla, čímţ dojde k jeho zatemnění. 
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2. Legislativa 

2.1. Historický vývoj metody LCA – základní prameny 

Základní metoda byla vyvinuta na přelomu 60. – 70. let 20. století v USA, 

která se nazývala Zdroje a profilová analýza z hlediska životního prostředí 

(Resource and Environmental Profile Analysis – REPA). Metoda REPA slouţila 

k analyzování nákladů a uţitků, hodnotila také daný produkt z hlediska surovin  

a spotřeby energie. Ovšem v této metodě nebyly hodnoceny vlivy na zdraví lidské 

populace a ekosystémy.  

Metoda REPA se více rozvinula v 80. letech., a to v rámci Evropy, které 

bylo vytýkáno ohromné mnoţství spotřebovaných obalových materiálů. 

Důsledkem těchto okolností, byly vypracovány studie porovnávající pouţívané 

obalové materiály – sklo, umělé hmoty a papírové kartóny. Mezi tyto státy patřily 

např. Německo či Švýcarsko. U výpočtů se však nezohledňovaly pouze spotřeby 

energií a surovin, ale zároveň se posuzovala vhodnost jednotlivých obalů, kde se 

zkoumal vliv na lidské zdraví.  

Během 90. let se relativně zvyšoval zájem o daný produkt, který má vliv na 

lidské zdraví a důsledně se začala věnovat pozornost na jeho negativnímu vlivu 

na ţivotní prostředí, a to jako celek. Následně byla provedena standardizace 

postupů tak, aby byly vytvořeny hlavní principy a vyuţívaly se metody k tomu, 

k čemu byl proveden výběr nejdůleţitějších ekologických problémů, coţ bude při 

ovlivnění a posuzování zohledňováno. 

Především díky rostoucímu povědomí široké veřejnosti o kvalitě ţivotního 

prostředí a legislativnímu tlaku na znečišťovatele, jsme schopni neustále 

pozorovat rostoucí zájem průmyslových podniků, ale informovat i laickou veřejnost 

o environmentálních dopadech výrobků a sluţeb na ţivotní prostředí. 

 

 

 

http://www.enviweb.cz/eslovnik/269
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2.2. Platné normy pro LCA 

Pro vytvoření těchto základních principů vyvolala počáteční akci společnost, 

která se zabývala environmentální toxikologii a chemii, zkráceně SETAC  

(z anglického The Society of Environmental Toxicology and Chemistry). Následně 

byla vydána publikace „Guidelines for Life Cycle Assessment“, která byla 

přeloţena do češtiny Ministerstvem ţivotního prostředí a byla publikována pod 

názvem „Metodika hodnocení ţivotního cyklu – doporučený kodex“. Tuto metodiku 

můţeme povaţovat za tzv. základ pro tvorbu mezinárodních norem z řad ISO 

14 000. V českém prostředí je metodika posuzování ţivotního cyklu výrobku 

podchycena a zapsána v těchto normách.  

 

Tabulka č. 1: Přehled norem ISO řady 14040  

ČSN EN 

ISO 14040 

Environmentální management – Posuzování ţivotního cyklu 

– Zásady a osnova 

ČSN EN 

ISO 14044 

Environmentální management – Posuzování ţivotního cyklu 

– Poţadavky a směrnice 

ČSN 

ISO/TR 

14047 

Environmentální management – Posuzování ţivotního cyklu 

– Příklady aplikace ISO 14042 

ČSN P ISO 

TS 14048 

Environmentální management – Posuzování ţivotního cyklu 

– Formát dokumentace údajů. 

ČSN 

ISO/TR 

14049 

Environmentální management – Posuzování ţivotního cyklu 

– Příklady aplikace ISO/TR pro stanovení cíle a rozsahu 

inventarizační analýzy 

zdroj http://vskp.vsb.cz/oblast-lca/ 

V současné době existují také i některé databáze přístupné veřejnosti, které 

lze pouţít jako zdroj informací určené pro tvorbu LCA. Například knihovna Vysoké 

školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. LCA je rovněţ součástí integrované 

politiky a společenští v Evropské unii viz odkaz http//www.lct.jrc.ec.europe.eu 
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2.2.1. Předmět normy ČSN EN ISO 14040 

Mezinárodní norma upravuje a upřesňuje poţadavky, poskytuje směrnice 

pro posuzování ţivotního cyklu (LCA) včetně 

a) definice a cíle, rozsahu LCA 

b) fáze inventarizační analýzy ţivotního cyklu (LCI) 

c) fáze posuzování dopadů ţivotního cyklu (LCIA) 

d) fáze interpretace ţivotního cyklu 

e) podávání zpráv a kritické přezkoumání LCA 

f) omezení LCA 

g) vztah mezi fázemi LCA a 

h) podmínek pro pouţití výběrů hodnot a volitelných prvků 

Tímto určená mezinárodní norma zajišťuje a dohlíţí na studie posuzování 

ţivotního cyklu (LCA) a současně na studie inventarizace ţivotního cyklu (LCI). 

Tato norma podrobně nepopisuje metody LCA a ani jednotlivé fáze nespecifikuje 

metologicky. Samotná aplikace stojí naprosto mimo rozsah této mezinárodní 

normy, protoţe LCA a LCI je zvaţováno v průběhu definování cíle, rozsahu  

a zamyšlené pouţití výsledků. Tato mezinárodní norma zde neukládá regulativní 

ani smluvní účely nebo certifikaci a registraci. 

2.2.2. Odkazy normativní 

Pro aplikaci tohoto dokumentu jsou referenční dokumenty nepostradatelné. 

U odkazů, které nejsou časově označené, lze pouţít poslední verzi referenčního 

dokumentu, včetně textových změn. Kdeţto naopak u časově označených odkazů, 

lze pouţít pouze verzi citovanou.  

ISO 14040:2006 Environmentální management – Posuzování ţivotního 

cyklu – Zásady a osnova  
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2.2.3.  Předmět normy ČSN EN ISO 14044 

Mezinárodní norma upravuje a upřesňuje poţadavky, poskytuje směrnice 

pro posuzování ţivotního cyklu (LCA) včetně 

a) definice a cíle, rozsahu LCA 

b) fáze inventarizační analýzy ţivotního cyklu (LCI) 

c) fáze posuzování dopadů ţivotního cyklu (LCIA) 

d) fáze interpretace ţivotního cyklu 

e) podávání zpráv a kritické přezkoumání LCA 

f) omezení LCA 

g) vztah mezi fázemi LCA a 

h) podmínek pro pouţití výběrů hodnot a volitelných prvků 

Tímto určená mezinárodní norma zajišťuje a dohlíţí na studie posuzování 

ţivotního cyklu (LCA) a současně na studie inventarizace ţivotního cyklu (LCI). 

Ovšem samotná aplikace stojí naprosto mimo rozsah této mezinárodní normy, 

protoţe LCA a LCI je zvaţováno v průběhu definování cíle, rozsahu  

a zamyšleného pouţití výsledků. Tato mezinárodní norma zde neukládá 

regulativní ani smluvní účely nebo certifikaci a registraci. 

2.2.4. Odkazy normativní 

Pro aplikaci tohoto dokumentu jsou referenční dokumenty nepostradatelné. 

U odkazů, které nejsou časově označené, lze pouţít poslední verzi referenčního 

dokumentu, včetně textových změn. Kdeţto naopak u časově označených odkazů, 

lze pouţít pouze verzi citovanou.  

ISO 14044  Environmentální management – Posuzování ţivotního 

cyklu – Poţadavky a směrnice 
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2.3. LCA Metodika 

LCA je zkratka pro Metodu posuzování ţivotního cyklu v anglickém znění 

„Life-Cycle Assessment“. Těm, kteří se nedostanou běţně do styku s tímto 

pojmem, bych ráda stručně charakterizovala, co tato metoda zkoumá a na základě 

jakých pozorujících poznatků, legislativě a veškerých okolností stojí.  

Tato metoda je soustředěna na vztahy a provázanost ţivotního prostředí. 

Především vychází z předpokladů, ţe jakýkoli výrobek je úzce svázán 

s prostředím, nejen svými vstupy, energetické a látkové povahy, ale také svými 

výstupy, coţ jsou například látky co jsou vnášeny do ţivotního prostředí během 

dané výroby, spotřeby a likvidace. 

Jeden ze základních principů posuzování ţivotního cyklu, dále jen LCA, je 

celkové shromaţďování a vyhodnocování vstupů a výstupů. Zkoumají se 

eventuální moţné dopady produktového systému na ţivotní prostředí během jeho 

ţivotního cyklu. 

V rámci ţivotního cyklu se posuzují a mapují toky mezi jednotlivými etapami 

jako jsou získávání surovin, samotná výroba, doprava, skladování, spotřeba  

a vyuţívání aţ po zneškodňování. Vše úzce souvisí s ţivotním prostředím, kde 

spadají obecné fáze ţivotního cyklu produktu (Viz obr. 1). Tato metoda má za cíl 

co nejlépe definovat a vyčíslit veškeré environmentální dopady spojené s daným 

produktem.  

Obr. č. 1: Životní cyklus produktu 

 

Zdroj: http://vskp.vsb.cz/oblast-lca/ 
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Je známo, ţe kaţdý produkt své prostředí ovlivňuje po celou dobu 

svého ţivotního cyklu. Ţivotní cyklus se dělí na čtyři fáze: 

 Fáze stanovení cíle a rozsahu 

 Fáze inventarizační analýzy 

 Fáze posuzování dopadů 

 Fáze interpretace 

Nesmím zapomenout upozornit, ţe jeden produkt můţe mít i několik 

variant ţivotního cyklu, je tedy nezbytné následně v rámci metody porovnávat 

a vyhodnocovat varianty nejšetrnější k ţivotnímu prostředí. Rozdíly tímto 

mohou být způsobeny např. rozdíly ve výrobní technologií, rozdílným 

pouţíváním stejného produktu, různými druhy zneškodňování atd. 

Metoda LCA, jak jsem se jiţ zmínila, je upravena normami ISO z řad 

14040, kde se zde jedná o systematický standardizovaný postup, coţ nám 

umoţňuje srovnání výsledků, pozorování vlivů na ţivotní prostředí a základní 

kontrolu dat.  
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Obr. č. 2: Grafické znázornění vztahu mezi jednotlivými fázemi LCA analýzy  

 

 

 

Zdroj:http://www.lca.cz/cz/106-co-je-lca 

2.4. Stanovení rozsahu a cíle 

V prvé řadě je zapotřebí vymezení důvodů k provádění metody. Pro koho 

se daná studie bude zpracovávat případně, kdo bude s patřičnými výsledky 

seznámen a v neposlední řadě jeho zamýšlené pouţití.  

Danou normou je dále stanoven i rozsah studie, ve které je věnována 

největší pozornost především stanovení hranic systému, u nichţ jsou poţadavky 

na kvalitu údajů a funkční jednotky. 

Jednotkovými procesy jsou určeny hranice systému, a proto jejich výběr 

musí být v souladu se stanoveným cílem studie. A tímto je dán základ definování 

hranic systému. 

Nezbytnou pozornost je zapotřebí věnovat stanovením funkční jednotky, 

jelikoţ je základem, k němuţ se bude vztahovat negativní dopad na ţivotní 
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prostředí a přesně z tohoto důvodu musí být jasně jednotky definovány a být 

měřitelné. S tím souvisí správnost jejího stanovení a je důleţitá také při porovnání 

negativních vlivů produktových systémů, jeţ v praxi plní tutéţ funkci. 

Pro správné a spolehlivé výsledky studie včetně vyhodnocení výstupů je 

kladen důraz na kvalitu údajů, které musí být přesně popsány. 

2.4.1. Inventarizační analýza 

Inventarizační analýza zahrnuje především sbírání primárních dat  

a následně jejich posouzení kvality, tzn. důvěryhodnost, transparentnost  

a reprodukovatelnost. Z toho vyplývá, ţe je zapotřebí dobrá znalost výrobních 

operací, jejich parametrů, přesné materiálové sloţení veškerých surovin 

pouţívané při samotné výrobě a v neposlední řadě dopad na ţivotní prostředí. Ve 

sběru těchto dat spočívá také to, ţe jsou poté dělány dopočty odpovídajících 

vstupů a výstupů se systému. 

2.5. Klasifikace a charakterizace dopadů životního cyklu 

Při klasifikaci je zakládáno na roztřídění veškerých negativních vlivů, které 

jsou uvedeny v inventarizační matici, zařazeny do jednotlivých kategorií podle 

jejich dopadů na ţivotní prostředí. Výstupy – emise jsou nejčastěji rozděleny podle 

tzv. efektů druhého řádu a ty se nejčastěji člení podle objemu působení na 

globální např. narušování ozónové vrstvy, či regionální např. tvorba smogu, anebo 

lokální působení např. kontaminace půdy, akutní působení na jedince – hluk, 

zápach. 

Posuzování celkového dopadu na ţivotní prostředí z kvantitativního 

hlediska se nazývá charakterizace. Jejím výsledkem, který se velmi často 

znázorňuje ve formě sloupcových grafů je tzv. standardizovaný profil výrobku. 

Kaţdý sloupec znázorňuje určitý vliv na ţivotní prostředí. 

Další moţné dopady lze rozšířit o volitelné prvky, které jsou zaznamenány  

a upraveny příslušnou normou.  
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2.5.1. Životní cyklus a jeho interpretace 

Jedná se o fázi LCA, kde jsou zvaţovaná veškerá zjištění z inventarizační 

analýzy a posuzování jednotlivých dopadů. Tato fáze dodává výsledky, které jsou 

v souladu s definovaným cílem. Dále dochází k závěrům, coţ objasňuje veškerá 

omezení a tím poskytuje doporučení. 

2.6. Metoda LCA v praxi a její použití 

V současnosti je metoda LCA povaţována za jeden z perspektivních 

nástrojů, které pomáhají při uvedení principů trvale udrţitelného rozvoje do 

samotné praxe. Je také rovněţ významným zdrojem informací, jelikoţ jsou 

důleţité pro vědecko-technologický rozvoj. 

Ve státní správě, samosprávě a nevládních organizací jsou nejednou 

vyuţívány z hlediska negativních dopadů na ţivotní prostředí srovnání několika 

výrobků, která tato metoda umoţňuje. Dané srovnání můţe slouţit jako např. 

podklad pro stanovení a označení daného výrobku za šetrný nebo odůvodnění 

výše ekologické daně či ovlivnit energetickou, odpadovou a surovinovou politiku. 

Podle metody LCA byla zpochybněna např. 100% prospěšnost recyklace 

materiálů, bionafty, ohleduplnost papírových obalů apod. Za zmínku stojí 

upozornění v případě některých produktů, které mají vliv na celkový negativní 

dopad na ţivotní prostředí, a to z důvodů dopravy, respektive jejich daleký přesun 

jistého produktu nebo jeho součást. Z toho vyplývá propojenost mezi ekologií  

a ekonomií. 

Velmi časté vyuţití této metody je v oblasti managementu podniku, při němţ 

jsou údaje získané analýzou LCA a ty pak slouţí pro srovnání různých způsobů 

recyklace vlastních výrobků, popřípadě řeší koncepci odpadového hospodářství. 

LCA analýzy mohou vyuţívat také výrobci polotovarů a subdodavatelé při 

propagaci. Finální výrobci mohou LCA analýzy vyuţít pro výrobu a vývoj svých 

produktů a tím mohou sniţovat negativní dopady na ţivotní prostředí pomocí 

pouţití vhodných materiálů a konstrukcí.  

Základem metody LCA v současnosti je inventarizační analýza, která 

poskytuje nejen informace o produktech rovněţ tak o interních procesech. Údaje 
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tak lze pouţít jako k zlepšení výkonnosti podniku např. zavedení enviromentálního 

řízení v rámci podniku – nástrojem pro ekodesign produktu či vyuţívání 

marketingu v podobě environmentálního značení. 
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3. Charakteristika inovačního výrobku 

Ţijeme v době, kdy je kladen důraz na racionalitu, jednoduchost, strohost  

a hlavně funkčnost jakéhokoli výrobku. Novodobý vývoj architektury klade důraz 

na uţití betonu a skla, tímto spojením se vytváří efekt interiéru, vzdušnost, 

prosvětlení. Ale i to má své neduhy. Tento fakt mne přivedl k myšlence k návrhu 

inovačního výrobku. Ráda bych představila výrobek, který je ve fázi bádání  

a myšlenek, tedy ve fázi přípravné, ale časem bych ho ráda přivedla k úspěšné 

realizaci. 

Inovační výrobek by měl plnit funkci světelné a časem i tepelné izolace, 

která by měla být postavena a vedena na funkčnosti krystalů, a to pomocí 

techniky, která se pouţívá v souvislosti s výrobou LCD televizorů.  

3.1. Obecné představení výrobku 

Trend velí – inovovat. Inovují se stavební materiály, stroje, textilie, 

technologie, zkrátka vše, nač si člověk vzpomene. Dnešní doba nám tato 

rozhodnutí díky stále se zlepšujícím technologiím a návrhům umoţňuje. Je tedy 

nesmírnou výzvou pokusit se inovovat i tak obyčejné věci, jako jsou prostá okna. 

Je sice hezké, ţe moderní domácnosti zdobí tolik populární plastová okna, ale co 

s nimi z pohledu ekologie? Není jejich likvidace příliš ekonomicky náročná  

a nezatěţuje ţivotní prostředí, i kdyţ jejich výrobci svorně tvrdí, ţe jsou 

k ţivotnímu prostředí šetrná?  

Z mého pohledu, jeví se mi tento trend ryze nepraktickým a k ţivotnímu 

prostředí naprosto nešetrným. Je milé, ţe se nám výrobci snaţí garantovat 

doţivotní záruku, ale nic není věčné. Alternativou plastových oken jsou k přírodě 

šetrnější tzv. dřevěná EURO okna. Pokud se spotřebitel rozhodne pro tuto volbu, 

šetří sice přírodu, ale nabízejí se další otázky. Jak postupovat v případě, ţe do 

oken prostupuje příliš mnoho světla, které nám brání při sledování televize nebo 

práci u počítače? Existuje sice moţnost pořízení závěsů nebo ţaluzií, ale jak 

zamezit tomu, aby se na nich neusazoval prach, nepřítel stále se zvyšujícího 

počtu alergiků.  
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Toto zamyšlení mne vedlo k návrhu inovačního výrobku – dřevěného okna, 

které by nejen izolovalo teplo, ale zároveň i regulovalo světelnou propustnost. To 

vše díky tekutým krystalům za podpory solárního panelu.  

3.2. Technické nastínění 

Mnou navrhované okno by mělo být sloţeno z dřevěného rámu, do kterého 

bude zasazena zdvojená vrstva skla, která bude vyplněná tekutými krystaly. 

Funkčnost tekutých krystalů by měla být zajištěna přísunem solární energie, 

kterou si bude vytvářet k oknu příslušný solární panel.  

3.2.1. Princip fotovoltaického článku 

Princip přeměny solární energie na elektřinu objevil v roce 1839 Alexandr 

Barquerel. Ke svému pokusu pouţil elektrolytem naplněnou nádobu rozdělenou 

průlinčitou stěnou, do které vloţil dvě platinové elektrody. Tyto elektrody připojil ke 

galvanometru a nádobu světlotěsně zakryl. V této fázi pokusu k ţádným 

výchylkám na galvanometru nedošlo, ale v okamţiku sejmutí víka a osvětlení 

elektrody se objevilo mezi elektrodami napětí, které jiţ galvanometr zaznamenal. 

Došel tak ke zjištění, ţe sestava elektrolytu a elektrod se při osvětlení stává 

zdrojem napětí. Právě v tento okamţik byla poprvé zpozorována přímá přeměna 

světelné energie na elektřinu. Na pokusy Alexandra Barquerela bylo navázáno po 

bezmála čtyřiceti letech, kdy byl fotovoltaický jev pozorován při osvětlení krystalů 

selenu. Při těchto pokusech bylo zjištěno, ţe pro získání elektřiny za pomocí 

fotovoltaického jevu jsou nevhodnější polovodiče, například křemík. 
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Obr. č. 3 Princip fotovoltaického jevu 

 

zdroj: http://www.nemakej.cz/fotovoltaicky-jev-a-idealni-podminky-pro-

solarni-elektrarny.php 

 

Z obrázku je patrné, ţe fotonu slunečního záření dopadají na přechod P-N 

a svou energií vytvářejí z krystalické mříţky elektrony. Ty se stávají volnými a jsou 

prvopočátkem zrodu elektrického proudu. 

V současné době potřebuje lidstvo stále větší a větší mnoţství elektrické 

energie. I kdyţ jsou zatím nejčasnějším zdrojem této energie tepelné a jaderné 

elektrárny, je stále větší důraz kladen na vyuţití alternativních zdrojů. Při přímé 

přeměně slunečního záření na elektrickou energii se pouţívá polovodičové 

techniky. Nejpouţívanějším materiálem pro výrobu solárních článků je křemík, 

sirník kadmia nebo germanium. 

Fotovoltaika se zatím jeví jako nejlepší způsob získávání elektrické energie. 

Svůj rozmach zaznamenala jiţ v 60. letech minulého století s nástupem 

http://www.nemakej.cz/fotovoltaicky-jev-a-idealni-podminky-pro-solarni-elektrarny.php
http://www.nemakej.cz/fotovoltaicky-jev-a-idealni-podminky-pro-solarni-elektrarny.php
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kosmonautiky a o několik let později také v důsledku celosvětové ropné krize, kdy 

bylo třeba začít řešit otázku obnovitelných zdrojů elektrické energie. K přeměně 

energie dochází prostřednictvím tzv. fotovoltaického článku, bývá nejčastěji tvořen 

destičkou z monokrystalického křemíku. Tato destička je z jedné strany 

obohacena atomy pětimocného prvku, nejčastěji arzenu, a z druhé strany atomy 

trojmocného prvku, například bóru. Pokud na tuto destičku dopadají sluneční 

paprsky, uvolňují se záporné elektrony. Kdyţ se na destičku přiloţí elektrody  

a spojí se drátem, začne proudit elektrický proud. Z jednoho čtverečního metru 

slunečního článku je moţné získat ve dnech s nejvyšší intenzitou slunečního 

záření aţ 150V stejnosměrného elektrického proudu. Tyto solární články se 

z důvodu získání potřebného mnoţství napětí zapojují buď vedle sebe nebo za 

sebou.  

3.2.2. Jak fungují solární panely 

Solární panel je sloţen z několika vedle sebe či za sebou spojených 

fotovoltaických článků. Princip, na kterém fungují solární panely není nikterak 

sloţitý. Spočívá v dopadu slunečního tepla na plochu solárního panelu, který má 

v sobě skrytý absorbér (nejčastěji je kovový), který ho přemění na teplo. Teplo 

z tohoto absorbéru je odebíráno teplonosným médiem, kterým je nejčastěji 

nemrznoucí směs. Následně je teplo odváděno do výměníku, kde se uchovává 

nebo je pouţito k dalším účelům, jako je například vytápění nebo ohřev teplé vody. 

Je důleţité, aby absorbér pohlcoval dostatečné mnoţství tepla, ale zároveň ho co 

nejméně vydával. To znamená, ţe musí být důkladně zaizolován, aby se 

předcházelo ztrátám.  

Energii ze slunečního záření je moţné získávat i v našich zeměpisných 

šířkách. Můţe mít buď podobu tepla nebo elektrické energie. Velikou výhodou je, 

ţe na instalaci solárních panelů je moţné získat státní dotaci, čímţ se výrazně 

sníţí jejich pořizovací cena a můţe se tak rozšířit okruh jejich uţivatelů.  

Nespornou výhodou vyuţívání solární energie je šetrnost k ţivotnímu 

prostředí. Vzhledem k tomu, ţe je získávána ze slunečního záření, jde o nejčistší 

způsob její výroby. Přeměna sluneční energie na energii elektrickou probíhá 



Veronika Dušková: Ţivotní cyklus inovačního výrobku 

 

2011 17 

 

prostřednictvím tzv. fotovoltaického jevu, při kterém se v účinné látce za 

působnosti fotonů uvolňují elektrony.  

3.2.3. Princip tekutých krystalů 

Přesně po 50-ti letech od objevu fotovoltaického jevu spatřil světlo světa 

další fenomenální objev. V roce 1889 zjistil německý fyzik Otto Lechmann při 

svých pokusech s cholesterolem, ţe tato látka nabývá mezi svou pevnou  

a kapalnou fází ještě fázi, kterou nazval „kapalnou krystalizací“. Jde o stav, kdy 

má látka vlastnosti jak pevného, tak i kapalného skupenství. Tyto látky se 

vyznačují jedním specifikem – jejich molekuly jsou dlouhé a úzké, svým tvarem 

připomínající zrnka rýţe. Výzkum tekutých krystalů byl plně obnoven po 2. světové 

válce v Německu. 

Tekuté krystaly se vyskytují v organických látkách, které mají nesymetrické  

a protáhlé molekuly, které jsou uspořádány buď do trojrozměrné krystalické mříţky 

(v tomto případě hovoříme o pevné fázi) nebo jsou uspořádány ve dvou směrech 

nebo jen v jednom směru (v tomto případě hovoříme o tekutých krystalech). 

Tekuté krystaly je moţné rozdělit podle krystalické fáze do dvou skupin, a to na 

thermotropní tekuté krystaly (tyto krystaly vznikají při teplotě pohybující se okolo 

botu tání některých látek) a lyotropní tekuté krystaly (vznikají v roztoku při 

míšení povrchově aktivních látek s vodou nebo jiným rozpouštědlem, přičemţ se 

jejich molekuly uspořádávají do lamerních struktur). 

Obr. č. 4: Struktura tekutého krystalu 

 

                      zdroj: http://tekuty-krystal.navajo.cz/ 
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Neopomenutelnou vlastností tekutých krystalů jsou zvláštní optické jevy 

vznikající orientovaným uspořádáním jejich molekul. Dochází zde ke změně 

polarizace světla, které těmito krystaly prochází v závislosti na poloze molekul 

materiálu. Tato vlastnost způsobuje, ţe tekutý krystal je nepostradatelným prvkem 

k výrobě novodobé zobrazovací techniky. Další výjimečnou vlastností je chování 

tekutých krystalů v elektrickém poli. Molekuly jsou sice neutrální, ale velikost 

elektrického náboje v jednotlivých částech molekuly se můţe výrazně lišit. 

V případě, ţe má jedna část molekuly kladný náboj, zatímco druhá část molekuly 

má náboj záporný, stává se molekula tzv. „dipólem“, který má v elektrickém poli 

tendenci otočit se v jeho směru. Těchto efektů je vyuţíváno při výrobě displejů 

z tekutých krystalů – tzv. Liquie crystal display, ve zkratce dobře známé LCD 

(kalkulačky, mobilní telefony, obrazovky televizorů a počítačů, fotoaparáty a jiné). 

3.3. Vize inovovaného okna 

Ve zjednodušeném popisu bych návrh definovala jako revoluční novinku, 

která se sice v praxi zatím neobjevila, ale mohla by mít slibnou budoucnost  

a významný přínos z hlediska energetických úspor a šetrnosti k ţivotnímu 

prostředí.  

Samotná konstrukce okna není nikterak materiálově náročná. Rám okna je 

zhotoven z přírodního materiálu – tvrdého dřeva. Do tohoto rámu jsou vloţena dvě 

tvrzená izolační skla, která jsou v porovnání se standardními skly, jejichţ tloušťka 

se pohybuje zpravidla mezi 3-4mm o 2-3mm silnější, čímţ je minimalizováno riziko 

jejich poškození. Mezi tato dvě skla je aplikována vrstva tekutých krystalů, které 

budou plnit zatemňovací funkci. Důleţitou roli zde hraje hliníkový rám, který je 

vsazen mezi skla po celém jejich obvodu. Součástí tohoto rámu je uzavřený 

elektrický obvod, díky kterému je moţno regulovat molekulární strukturu tekutých 

krystalů, a ovlivňovat tak světelnou propustnost do místnosti. Aby mohly krystaly 

plnit svou funkci, je zapotřebí přívodu elektrické energie. Tuto funkci plní solární 

minipanely umístěné přímo na dřevěném rámu okna. Takto vytvořená energie se 

shromaţďuje v zásobníku umístěném v kloubu spodní části okna, ve kterém je 

zároveň z jeho vnitřní strany vsazeno čidlo. Díky tomuto čidlu je moţné 

prostřednictvím dálkového ovládání regulovat napětí v elektrickém obvodu, na 
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jehoţ intenzitě je závislý tok molekul tekutých krystalů. Ovlivňováním tohoto toku 

docílím zvýšení nebo sníţení světelné propustnosti, podle toho, budou-li se 

krystaly od sebe vzdalovat či naopak shlukovat. Tekuté krystaly zde v podstatě 

simulují jakési zabudované ţaluzie, které je moţné ovládat podle své vlastní 

potřeby a určovat si tak, kolik světla bude oknem do místnosti procházet. Při 

nulovém proudění elektrické energie se tekuté krystaly volně slijí do spodní části 

okna, čímţ nebudou ţádným způsobem zastiňovat okno, coţ bude moţné ocenit 

zvláště za deštivého počasí.  

Obr. č. 5: Schéma průřezu inovovaného okna 
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Obr. č. 6: Čelní venkovní pohled na inovované okno 

 

3.4. Praktické využití inovovaného výrobku 

Vyuţití mnou navrhovaného výrobku je široké. Praktické vyuţití naleznou 

nejen domácnosti, ale hlavně budovy slouţící k veřejnému zájmu, např. 

nemocnice, úřední budovy, školy, školky. Jak ukazuje obrázek uvedený níţe, je 

moţné aplikovat tato okna k jakékoliv stavbě. Vzhledem k jednoduchému, a přitom 

elegantnímu vzhledu vypadají tato okna dobře jak na panelovém domě, rodinném 

domku, nemocnici i na dřevěné myslivně. 
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Obr. č. 7 – názorná ukázka všestranného využití inovovaných oken 
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4. Ekonomická náročnost a návratnost daného výrobku 

4.1. Předpokládané náklady v obecné rovině 

Z hlediska cenových nákladů na materiál se cena mých oken nebude nijak 

razantně lišit od ceny běţných EURO oken. Vezmeme-li v uváţení základní 

materiál, tedy dřevo, sklo, šroubky, těsnění, silikonové izolace apod., nacházíme 

se v naprosto stejné cenové relaci jako u výše zmíněných EURO oken. Celkové 

náklady na tato okna se však navýší o náklady na pořízení solárních minipanelů, 

tekutých krystalů, elektrického obvodu a zásobníků vyrobené energie. I přes tato 

drobná negativa jsem přesvědčena o tom, ţe i přes zvýšenou cenu se budou 

mnou navrhovaná okna těšit obdivu nejen z řad ekologů, ale i obyčejných 

domácností, které po pečlivém prostudování zjistí jejich výhody a šetrnost 

k ţivotnímu prostředí. 

4.2. Možnost využití dotací z programu „Zelená 

úsporám“ 

Troufám si říci, ţe obrovským podnětem k pořízení těchto oken by mohla 

být i skutečnost, ţe se v současné době rozbíhá mnoho projektů finančně 

podporujících uţivatelé, kteří se rozhodli pro koupi výrobku šetrného k ţivotnímu 

prostředí. Pro příklad nemusíme chodit daleko. V České Republice odstartoval 

před nedávnem program „Zelená úsporám“, jehoţ hlavním cílem je podpora 

instalací zdrojů na vytápění s vyuţitím obnovitelných zdrojů energie. Tento projekt 

je upraven směrnicí Ministerstva ţivotního prostředí č. 9/2009 a je upřesněna 

přílohami. V případě zabudovaných solárních panelů v mnou inovovaném okně by 

neměl být problém vyrábět z přebytečné energie i teplo, ale tuto koncepci bych 

ráda pouţila aţ v diplomové práci. Dále je tento program zaměřen na podporu 

investování do energetických úspor nejen při novostavbách, ale také při 

rekonstrukcích. Program tak podporuje zateplování rodinných domů a bytových 

domů, náhrady neekologických vytápění za nízkoemisní biomasu či instalování 

tepelných čerpadel do nízkoenergetických staveb. 
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Program podporuje investory, kteří investovali své peněţní prostředky do 

nákupu solárních panelů, kterými se sniţují náklady na vytápění či ohřev vody. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe investice do ekologicky šetrných produktů se 

svým uţivatelům postupem času vrátí. Hlavním cílem výše zmíněného projektu je 

nejen eliminace mnoţství emisí oxidu uhličitého, ale také dosaţení úspory tepla na 

vytápění, sníţení prašnosti, zvýšení výroby tepla z přírodně obnovitelných zdrojů  

a v neposlední řadě také vytvoření či udrţení určitého počtu pracovních míst.  

4.3. Potencionální dodavatele jednotlivých surovin 

Ustoupím-li od skutečnosti, ţe se můj projekt nachází teprve ve výzkumné 

fázi, stojím před skutečností, jak zavést daný výrobek na trh. Stěţejním úkolem je 

zajištění subdodávek na přísun materiálu a součástek, které jsou ke kompletaci 

mnou inovovaného výrobku potřebné. Mou vizí je, ţe konečný výrobek bude 

kompletován přímo v prostorách vlastní výrobní haly, aby mohlo být dohlíţeno na 

správný technologický postup při kompletaci finálních výrobků, čímţ by bylo 

maximálně sníţeno riziko případných reklamací ze strany odběratelů. 

Je nutné kontaktovat dodavatele, který by zajistil dodávku kvalitního, 

tvrdého a opracovaného dřeva, vhodného ke konstrukci okenního rámu. Dále je 

zapotřebí oslovit sklárny. Do rámu mých oken bych ráda zasazovala okenní 

tabule, které se svou tloušťkou nepatrně odlišují od běţného standardu, který činí 

3-4mm. Z hlediska bezpečnosti bych se ráda dohodla na dodávce tvrzených, 

izolačních skel, s tloušťkou minimálně 6mm, aby byla zajištěna maximální 

bezpečnost nejen při manipulaci, ale aby docházelo jen k minimálním tepelným 

ztrátám.  

Dalším v pořadí jsou dodavatelé solárních minipanelů a tekutých krystalů, 

které jsou k funkčnosti oken nepostradatelné. V celé Evropě figuruje pouze šest 

přímých dodavatelů tekutých krystalů, z nichţ bych pravděpodobně vybrala 

společnost LCD-Mikroelektronik DR. Hampel & CO, GMBH, protoţe se nachází 

nejblíţe naší republice – v Německu, ovšem pouze za předpokladu, ţe by tato 

firma byla schopna zajistit i likvidaci tekutých krystalů na konci ţivotního cyklu 

výrobku. Stejný postup bych volila při výběru dodavatele solárních minipanelů, po 
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kterém bych rovněţ vyţadovala, aby na sebe převzal práce spojené s likvidací či 

recyklací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veronika Dušková: Ţivotní cyklus inovačního výrobku 

 

2011 25 

 

5. Závěr 

V dnešní době, kdy je svět zaplavován stále větším a větším mnoţstvím 

plastů, a lidé si začínají uvědomovat vyčerpatelnost přírodních zdrojů, je důleţité 

brát v úvahu současný postoj lidstva k ţivotnímu prostředí. Zatím máme přírodních 

zdrojů stále dostatek, ale přijde doba, kdy se stávající zdroje vytěţí, a my se 

začneme zabývat otázkami, jak postupovat dál. Právě z tohoto důvodu bychom se 

měli jiţ dnes aktivně zabývat řešením otázky vyuţívání obnovitelných či 

alternativních zdrojů a současně bychom se měli zamýšlet nad tím, jak sníţit 

energetickou náročnost stále se rozmáhající techniky, aniţ by byl sníţen její 

výkon. V této souvislosti mne napadlo věnovat bakalářskou práci návrhu 

inovačního výrobku, který by byl nejen účelový, ale zároveň i šetrný k ţivotnímu 

prostředí. 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout inovační výrobek, který by mohl 

časem nahradit všechna stávající okna. Jako skvělou alternativou se mi jevil 

nápad dřeveného okna se samozatmívacími vlastnostmi, díky které by bylo moţné 

sníţit prašnost. Uplatnění by mohl tento výrobek nalézt nejen v domácnostech, ale 

hlavně v budovách, jako jsou úřady či nemocnice, kde musí být kladen největší 

důraz na čistotu pracovního prostředí a hygienu. Bylo by tak zabráněno usazování 

a víření prachu na ţaluziích či závěsech při manipulaci s nimi, protoţe mnou 

navrhovaná okna by nebylo třeba v případě potřeby zastiňovat jinými materiály, na 

kterých by prach ulpíval. 

Jak jiţ bylo zmíněno, celý výrobek je sice stále ve fázi bádání, ale nemyslím 

si, ţe by byl nerealizovatelný. Jsem si téměř stoprocentně jistá, ţe s pouţitím 

současných technologií by mohl být bez větších problémů zaveden do výroby  

a plnit spolehlivě svou funkci. Největším kamenem úrazu pro zdárnou realizaci 

jsou finanční prostředky. V dnešní době, kdy chybí peníze ve všech rezortech, 

vydá mnohem větší úsilí získat grant či dotaci. I přes to se ale domnívám se, ţe při 

předloţení kvalitně zpracovaných podkladů a návrhů by se mohla zvýšit šance 

úspěšného oslovení potencionálních investorů, kteří by měli zájem se na projektu 

podílet.  
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Jiţ za krátkou dobu, v horizontu několika mála měsíců, bych se ráda 

pokusila o konstrukci prototypu výše zmiňovaného inovačního výrobku a poznatky 

získané touto praxí bych ráda zúročila ve své diplomové práci. Doufám, ţe 

technické zázemí mi poskytne ve svých laboratořích univerzita, a ţe najdu 

vhodného kandidáta, který by byl ochoten investovat do tohoto projektu svůj čas  

a znalosti z oblasti fyziky, chemie a technologie, a který by se se mnou pokusil 

převést výrobek z myšlenek na papíru do reálné formy. 

Bakalářská práce je tvořena třemi samostatnými, přehlednými kapitolami. 

První kapitola je věnována legislativě upravující ţivotní cyklus výrobku. Druhá 

kapitola charakterizuje popis a princip fungování navrhovaného inovačního 

výrobku. Třetí kapitola se okrajově věnuje ekonomické náročnosti a návratnosti  

výrobkú. 
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