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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zdravotně technické instalace v bytovém domě 

Autor práce:  Vojtěch Bartek 
Oponent práce: Ing. Jana Doležalová 

Popis práce: 

Bakalářská práce studenta Vojtěcha Bartka řeší vnitřní kanalizaci, vnitřní vodovod a domovní 
plynovod bytového domu, který má suterén a 3 nadzemní podlaží. Dále jsou řešeny přípojky výše 
uvedených instalací. Dešťová vnitřní kanalizace je vedena do vsakovacího zařízení. Domovní 
plynovod přivádí plyn ke sporákům v kuchyních a kotli v suterénu. V zajímavé teoretické části 
bakalářské práce se student zabýval historií záchodů, koupelen a zdravotně technických 
zařizovacích předmětů. 

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: 

Napojování svodného potrubí na revizní šachtu o průměru 425 mm v pravém úhlu není možné. 
Číslování svodných potrubí neodpovídá zvyklostem. 
Jaká má být vzdálenost svodného potrubí S.1 od základového pasu při souběhu? 
Trativody u anglických dvorků mohou umožňovat prosakování vody ze vsakovacího zařízení do 
těchto dvorků. Bude-li vsakovací zařízení plné vody, může voda prosakovat, např. obsypem 
svodného potrubí. 
Část svodného potrubí k výlevce vede uprostřed místnosti nad podlahou. Toto vedení omezuje 
využití místnosti. Umístění zpětné armatury nad podlahou by však znamenalo úsporu betonové 
šachty. 
Proč nebyly na splaškových odpadních potrubích použity rohové odbočky? 
Proč jsou některá kanalizační připojovací potrubí od umyvadel vedena v podlaze pod příčkou? 
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Proč nejsou na vnitřních dešťových odpadních potrubích osazeny čisticí tvarovky? 
Jak je řešeno křížení ležatého potrubí požárního vodovodu s ramenem schodiště? 
Jaké výtokové ventily budou osazeny v technické místnosti a úklidové komoře? 
Na čem bude zavěšena výlevka? 
Plynovodní stoupací vedení nejsou očíslována a opatřena uzávěry. 
Jak byl stanoven výpočtový průtok 0,74 l/s v požárním vodovodu? Ve výpočtové tabulce požárního 
vodovodu chybí úseky potrubí. 
Jak bude provozován plynový kotel v letním období, kdy se provádí pouze příprava teplé vody? 

Závěr: 

Student v bakalářské práci vyřešil problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací 
v zadaném objektu. V teoretické části bakalářské práce zajímavě popsal historii záchodů, koupelen 
a zdravotně technických zařizovacích předmětů. Student splnil zadání bakalářské práce v celém 
rozsahu. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  7. června 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


