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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zdravotně technické instalace a plynovod v objektu 

fotbalových šaten 

Autor práce: David Zumr 

Oponent práce: Ing. Jakub Vrána, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce studenta Davida Zumra řeší vnitřní kanalizaci, vnitřní vodovod a domovní 

plynovod včetně přípojek dvoupodlažního objektu fotbalových šaten. Na dešťové vnitřní kanalizaci 

je navržena retenční nádrž, kterou student nazývá nádrží pro závlahu. Domovní plynovod přivádí 

plyn ke kotlům a plynovému sporáku. V teoretické části bakalářské práce se student zabýval 

kvalitou vody, výtokovými armaturami a inteligentními systémy v ZTI. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Bakalářská práce vykazuje celou řadu chyb a nepřesností. Údaje uvedené v technické zprávě se 

např. neshodují s údaji uvedenými ve výkresech. K bakalářské práci mám následující otázky a 

připomínky: 

1. Jak byla stanovena intenzita deště pro nouzové odvodnění vegetační střechy? 

2. Jmenovité světlosti kanalizačních přípojek DN/OD 110 a DN/OD 125 nejsou 

dostatečné. Jak se přípojky výškově napojují na stoky? 

3. Jak byla dimenzována potrubí dešťové kanalizace? 

4. Proč je v technické zprávě předepsáno uložení PVC kanalizačních přípojek na 

pražce s obetonováním? 

5. Proč jsou na svodných potrubích v řezech tvarovky z PP HT? 

6. Jaký objem vody v retenční nádrži se uvažuje pro závlahu? 

7. Jak je odvodněno parkoviště? 
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8. Jak byly stanoveny tlakové ztráty vodoměrů? 

9. Jak byly stanoveny tlakové ztráty potrubí studené vody 421,38 kPa? V technické 

zprávě je uvedena min. hodnota dispozičního přetlaku 0,45 MPa. V „tlakovém 

posouzení SV“ se uvádí dispoziční přetlak 656,22 kPa. 

10. Na vodovodní přípojce Ø 90 je v technické zprávě navržena vodoměrová šachta 

obdélníkového půdorysu o rozměrech 900 x 1200 mm a v situaci kruhová 

vodoměrová šachta o průměru 1200 mm. Vejde se vodoměrová sestava do 

takové vodoměrové šachty? 

11.  Proč jsou ve vodoměrové sestavě osazeny armatury DN 65, resp. DN 60? 

12.  Jak je u ležatého potrubí vnitřního vodovodu navrženo kompenzovat délkové 

změny vlivem tepelné roztažnosti potrubí? 

13.  Jak byla stanovena šířka rýh pro potrubí 0,65 m? 

14.  Neohrožuje vedení vodovodního potrubí ve vnějších stěnách tepelně technické 

vlastnosti obvodového pláště budovy? 

15.  Jaké armatury chybí u vodovodního potrubí vedeného k pisoárovým mísám? 

16.  Proč je v bytě osazen ohřívač o objemu 500 l? 

17.  Jak bylo navrženo cirkulační čerpadlo? 

18.  Proč je pro šatny i byt navržen jeden plynoměr? 

19.  Jak má být řešeno vedení plynovodu v instalační šachtě? 

Závěr: 

Student v bakalářské práci vyřešil problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací 

v zadaném objektu. Práce však vykazuje řadu chyb. V teoretické části bakalářské práce vysvětlil 

problematiku kvality vody, výtokových armatur a inteligentních systémů v ZTI. Student splnil 

zadání bakalářské práce v celém rozsahu. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

Datum: 3. 6. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


