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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Návrh zdravotní techniky v bytovém domě Praga
Jméno autora: Naděžda Andrýsová
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Technická zařízení budov
Oponent práce: Ing. Frolík Stanislav,  Ph.D.
Pracoviště oponenta práce: Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání patří mezi běžně náročné. Obsah práce byl však nešťastně zúžen na polovinu objektu, což z hlediska zdravotní
techniky není možné, protože objekt bude disponovat pravděpodobně jednou přípojkou vody a kanalizace.

Splnění zadání splněno s menšími výhradami
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
V práci provedené výpočty jsou zpracovány v nestandardním formátu mnoha desítek tabulek, které se stávají zcela
nepřehlednými.

Zvolený postup řešení správný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Postup zvolen správně, avšak využití dešťových vod není možné řešit na polovině objektu.

Odborná úroveň B - velmi dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Odborný text je na dobré úrovni, těžiště práce je návrh využití dešťové vody. Z toho důvodu bych očekával trochu hlubší
analýzu možností a výpočtů pro stanovení objemu nádrže či využití dešťové vody. Roční srážkový úhrn je daný, avšak
reálně se nevyskytuje každý měsíc 1/12.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Bez námitek.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
Bez námitek.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Zadání práce je zúženo na polovinu objektu, což je obecně možné udělat, avšak neplatí to pro systémy TZB, které
budou pravděpodobně zásobovány společnými přípojkami ZTI a disponují společnou střechou se sousedním
vchodem. Z hlediska využití dešťové vody by mělo smysl dimenzovat nádrž na celou plochu objektu, získat více
vody a ušetřit na celkové realizaci. Z hlediska geometrie potrubí pak bude trasa potrubí zcela odlišná. Již teď se
dostáváme s potrubím ležaté kanalizace poměrně nízko, prodloužení do druhé části objektu ve společném suterénu
pak není reálné.

Teoretická část – tato část je přehledná, podrobná s uvedením zdrojů.

Výkresová dokumentace – drobné nedostatky:
- opakuje se situace napojení více připojovacích potrubí (až 4) na odpadní potrubí na výšce cca 20cm, to

není technicky možné (odpad č.3 ve 3.NP) a také neodpovídá půdorys řezu (WC není v půdorysu vedené
samostatně)

- u armatur vodovodu chybí DN, ačkoliv je potrubí nadimenzované

Výpočtová část – dimenze vodovodu
- výpočty jsou sestaveny do mnoha zcela nepřehledných tabulek, které nejdou propojit s výkresy
- na str.27 je klasická přehledná tabulka úseků a dimenzí z níž vyplývá, že maximální průtok vodovodu je 1,7

l/s. Avšak přípojka je dimenzována na průtok 4,6 l/s, což je patrné z tabulek str. 25 a je to výrazně více. Zde
dochází k součtu průtoků od jednotlivých větví vodovodu, což je chyba, průtoky nejdou sčítat, musí se
zohlednit současnost pod odmocninou průtoku. Tento postup má pak za následek potrubí dimenze 90x15,
což odpovídá potrubí vodovodního řadu spíše pro celou ulici či lokalitu. Z toho lze usuzovat, že výpočet
dimenzí vnitřního vodovodu je zcela chybný. Správný průtok je 1,7 l/s a tomu odpovídá daleko menší
dimenze.

Přes výše řečené chyby práce odpovídá zadání a rozsahu bakalářského studia. Nutno zmínit, že na práci je vidět
poctivé zpracování, dobrá práce s odborným textem a kvalitní grafický projev u výkresové části. Při obhajobě by se
studentka měla vyjádřit k těmto bodům:

1. vysvětlit výpočet maximálního průtoku vody a rozdíly v uvedených tabulkách
2. jak by bylo řešeno připojení druhé části objektu na přípojky ZTI
3. jak bude řešena filtrace dešťové vody a kde je to v projektu zakresleno

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře.
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