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Bakalářská práce řeší zdravotně technické instalace v

a jedním podzemním podlažím. Teoretická část práce popisuje historii a materiály 

kanalizačního potrubí, výpočtová část obsahuje návrh a posouz

vodovodního potrubí a projektová část sestává z

legendy zařizovacích předmětů.
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1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postupů

3. Využití odborné literatury a práce s

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k Připomínky a dotazy k Připomínky a dotazy k Připomínky a dotazy k prácipráciprácipráci::::    

1. Vysvětlete určení plochy střechy pro výpočet ztráty prostupem a průtok srážkových 

vod.    

2. Proč jste volil vodoměr DN 32 pro trvalý průtok 10 m

je jen 3,5 m3/h?    

3. Vysvětlete volbu cirkulačního čerpadla.

4. Jak zakreslujeme objekt do situace?

5. V situaci chybí kótování přípojek a rozlišení přípojek a stávajících sítí.

6. Jak bude napojena přípoj

7. Jak se popisují svodná potrubí.
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Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ 
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Vysvětlete určení plochy střechy pro výpočet ztráty prostupem a průtok srážkových 

Proč jste volil vodoměr DN 32 pro trvalý průtok 10 m3/h, když Vámi vypočtená hodnota 

Vysvětlete volbu cirkulačního čerpadla.    

objekt do situace?    

situaci chybí kótování přípojek a rozlišení přípojek a stávajících sítí.

Jak bude napojena přípojka kanalizace na veřejnou stoku?    

Jak se popisují svodná potrubí.    
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situaci chybí kótování přípojek a rozlišení přípojek a stávajících sítí.    
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ZávěrZávěrZávěrZávěr::::    

Zpracování, rozsah, grafická i stylistická úprava práce jsou na běžné úrovni. Práci doporučuji 

k obhajobě.    

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5D / 2,5D / 2,5D / 2,5    

Datum: 31. května 2018 Podpis oponenta práce: …………………………………………… 


