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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zdravotně technické a plynovodní instalace v objektu 

Autor práce:  Petr Laštovička 
Oponent práce: Ing. Alena Vaščáková 

Popis práce: 

Bakalářská práce studenta Petra Laštovičky řeší vnitřní kanalizaci, vnitřní vodovod a domovní 
plynovod bytového domu, který má suterén a 8 nadzemních podlaží. V technické zprávě je objekt 
nazýván novostavbou. Zajímavé je použití blíže nespecifikovaného typu bytových jader s tenkými 
stěnami u této novostavby. Dále jsou řešeny přípojky výše uvedených instalací. Na dešťové vnitřní 
kanalizaci je navržena retenční nádrž. Domovní plynovod přivádí plyn ke sporákům v kuchyních. 
V teoretické části bakalářské práce se student zabývá potrubími pro vodovody. 

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: 

Proč jsou na části svodného potrubí S1dlouhé cca 5 m umístěny tři šachty pro čištění? Neměla by 
být čisticí šachta umístěna spíše na svodném potrubí S6? 
Jak budou ukončeny instalační šachty na střeše? Jak budou utěsněny prostupy pro větrací potrubí 
nacházející se v blízkosti střešních vtoků? 
Jak je zabezpečena výlevka v suterénu proti vniknutí vzduté vody? 
Proč jsou na svodných potrubích dešťové vnitřní kanalizace použita kolena s úhlem 87°? Viz výkres 
V9. 
K čemu slouží objem vody ve spodní části retenční nádrže pod jejím odtokem? Retenční objem se 
nachází mezi přítokem a odtokem. Jak je regulován odtok srážkových vod z retenční nádrže? 
Proč jsou uzávěry stoupacího potrubí V4 umístěny ve sklepním boxu? 
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Jak je řešena kompenzace dilatace potrubí v místě odboček z páteřního ležatého potrubí vedených 
přes stěny? 
Proč jsou na ležatém (rozdělovacím) potrubí vnitřního plynovodu všechna upevnění řešena 
pevnými body? 
Jaký je poloměr ohybu plynovodní přípojky? 
Jaká je hydraulická kapacita střešních vtoků DN/OD 75? 
Jak byly při dimenzování požárního vodovodu stanoveny výpočtové průtoky 0,76 a 2,42 l/s? 

Závěr: 

Student v bakalářské práci vyřešil problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací 
v zadaném objektu. V teoretické části bakalářské práce vysvětlil problematiku vodovodních potrubí 
z hlediska materiálu, ukládání i zkoušení. Student splnil zadání bakalářské práce v celém rozsahu. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

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


