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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Zdravotně technické instalace v základní škole  

Autor práce:  Bc. Jan Moštěk 
Oponent práce: Ing. Alena Vaščáková 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší rozvody kanalizace a vodovodu, včetně přípojek pro budovu základní 
školy a sportovní halu. V teoretické části je řešeno využívání srážkových vod jako vod 
provozních, včetně ekonomického vyhodnocení návratnosti investic do zařízení provozní vody. 
V praktické části student navrhoval rozvody kanalizace, vodovodu pro novostavbu budovy 
základní školy a sportovní haly. Zároveň bylo navrženo zařízení pro využívání srážkových 
povrchových vod pro zadané objekty. 
 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce je přehledná, formálně správně členěna. 
Použité metody jsou adekvátní současnému stavu technického řešení v oboru, grafické i 
výpočtové části jsou zpracovány s počítačovou podporou.  
Práce s literaturou je dostatečná. 
Úroveň formálního zpracování je vyhovující. 
Práce splňuje zadání, obsahuje projekt s vypracováním různých variant řešení. 
Práce je přehledná, formálně správně členěna. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

- Na základě čeho jste volil položky do investičních nákladů pro výpočet návratnosti 
investice provozní vody. 

- Ve výpočtu bilancí potřeby vody máte uvedeno v provozu budovy 11:00 – 13:00 oběd. 
Proč s potřeba vody pro kuchyň není zahrnuta ve výpočtu? 

- Proč jste navrhl dimenzi splaškové přípojky DN200? 
- Jak zajistíte, aby zápach ze splaškové kanalizace nevnikal do objektu pomocí navržené 

čistící šachty. 
- Proč nebyl na hlavním svodném potrubí dešťové kanalizace zvolen minimální sklon? 
- Jak je zajištěna cirkulace teplé vody ve všech větvích rozvodu v celém objektu? 
- Proč je na vodovodním potrubí 90x8,2 osazena uzavírací armatura DN 75? 

 

Závěr: 

Diplomová práce splňuje zadání v plném rozsahu. Po formální stránce je práce přehledná a 
čitelná s dobrou grafickou úpravou, terminologie je vhodná, citace uvedeny. Kvalita 
zpracování odpovídá běžnému standardu. Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  23. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


