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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 

 

Zdravotně technické instalace ( vodovodní a kanalizační rozvody ) v rámci školských zařízení jsou kromě 

poměrně složitých požadavků na způsob vedení a provedení, ještě komplikovány specifickými 

hygienickými nároky na tento účel budov. Hygienické požadavky, gastro provoz a současná nezbytnost 

efektivního hospodaření s vodou vyžadují přehled v daných problematikách, poměrně široké znalosti 

tématu a dobrou orientaci v něm. Veškeré návrhy technologií a instalací musí být podpořeny posouzením, 

které rozhoduje o variantách a možnostech realizace. 

 

Splnění zadání splněno 

 

Diplomová práce splňuje požadavky zadání především ve své grafické části. Teoretická část uceleně 

shrnuje poznatky dané problematiky, jen by mohla být popisnější a konkrétnější. Zpětné využití odpadní 

vody ve školských zařízení je hygienicky problematické, naopak využití dešťové vody na závlahy i jako 

vodu provozní je naprosto v pořádku.   

 

Zvolený postup řešení správný 

 

Zvolený postup řešení je správný, diplomant postupuje od shromáždění relevantních informací o tématu, 

výběru vhodných variant návrhu, až po grafické zpracování řešení. Vzhledem k tomu, že daná 

problematika zasahuje nejen do oblasti odvodnění budovy, ale i do principu vnitřního vodovodu, grafický 

návrh musí zahrnovat nejen část vnitřní kanalizace, ale projeví se i v návrhu rozvodů vnitřního vodovodu.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 

 

Diplomová práce - postup návrhu, zvolená varianta a výsledné grafické řešení je na vysoké odborné 

úrovni. Jak rozvody vnitřního vodovodu, tak návrh odvodnění a odkanalizování budovy jsou správné. I 

když je v současné době dostupné k dané problematice velké množství podkladů a informací různé 

kvality, diplomant prokázal velmi dobrou orientaci v tématu a celkové řešení je zpracováno 

v odpovídající kvalitě. Teoretická část doplňuje a rozvíjí grafické zadání, i když návrh zpětného využití 

odpadní vody není úplně dotažený.  Nicméně  se to týká pouze rešeršní části DP. V praktickém 

provedení návrhu projevil diplomant velmi dobrou znalost problematiky.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 

Formální stránka i jazyková úroveň jsou na vysoké úrovni a spolu s daným rozsahem splňují všechny 

požadavky na diplomovou práci. Teoretická část je podpořena praktickým návrhem, který dokazuje 

konkrétní aplikovatelnost navrženého řešení na konkrétní zadání. Práce je systematicky řazena, na 

velmi dobré odborné i grafické úrovni a přehlednosti. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 

 

Diplomant výběrem zdrojových informací, norem a technických vyhlášek prokázal dobrou orientaci 

v tématice a veškeré užívané podklady byly vhodné pro dané zadání diplomové práce. Při odkazech na 

tyto zdroje nebo případně při jejich citacích nedošlo v žádném případě k porušení citační etiky a práce je 

v souladu s citačními normami a zvyklostmi. 

 

Další komentáře a hodnocení 

 

 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce Tomáše Hajlicha – Návrh zdravotně technických instalací ZŠ a MŠ v Praze  

– řeší problematiku rozvodů vnitřního vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace ve školském objektu. 

Návrh je doplněn o varianty a následný výběr možnosti zpětného využití dešťové vody, který je podložen 

bilančním výpočtem. Dešťová voda se akumuluje v retenční nádrži s řízeným odtokem a je zpětně 

využívána nejen pro zavlažování, ale i v budově jako voda provozní.  

Grafická stránka diplomové práce je velmi obsáhlá a vypovídající. Pouze při návrhu jednotlivých profesí 

je potřeba dodržet technické a provozní požadavky na jednotlivé trubní rozvody ( př.: voda - specifikace 

výtokových armatur a tomu odpovídající způsob jejich napojení, instalace uzavíracích a vypouštěcích 

armatur na dlouhé patrové rozvody, návrh kompenzace délkové roztažnosti potrubí, kanalizace – u odpadů 

chybí při uskočeních, a také nad některými „patami“ odpadů, čistící tvarovky, případně i změna DN potrubí, 

chybí výšky vyústění potrubí nad střešní rovinu, u zavěšených svodných potrubí a dešťových rozvodů 

v zemi by mělo být víc čistících a revizních míst. Není nutné odvodnění anglického dvorku? Postrádám do 

větší podrobnosti vykreslení technologií a jejich propojení v technické místnosti, minimálně zdroj TV a 

doporučuji přehodnotit velikost a otevíravost dveří technických místností. ) Navržená řešení jsou přesto 

technicky a funkčně vhodná a odpovídají technickým požadavkům na tento typ rozvodů v budově.  

 

Doporučené otázky: 

 Jakým způsobem je možné kompenzovat délkové roztažnosti vodovodního potrubí? 

 Jak dělíme podle kvality splaškovou vodu a je některý druh této vody zpětně využitelný? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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