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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Ano, zcela. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Z hlediska struktury a návaznosti je práce provedena velmi pečlivě, struktura je přehledná. 
Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány v odpovídající kvalitě dokumentace pro provádění stavby 
a v některých pasážích až nad rámec požadovaného zadání - např. návrhem výčepní techniky, 
zpracováním tabulkového procesoru pro efektivní návrh nádrže pro využívání dešťových vod, 
ale i ostatních technických zařízení související nepřímo se zadáním DP - odlučovač škrobu, 
lapák tuků, odlučovač lehkých kapalin aj. 
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
    Daná diplomová práce je zpracována v souladu s jejím rozsáhlým zadáním. Výborně 
hodnotím způsob, v jak podrobném rozsahu a precizním provedení studentka  zvládla zpracovat 
mimořádným způsobem problematiku vodovodu i kanalizace, vč. inženýrských sítí a 
souvisejících technologických zařízení. 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
     
Technická zpráva 
Bez připomínek. 
 
Přílohy: 
Příloha č.15 - Návrh pojistného ventilu je proveden nesprávně pro otopnou soustavu, nikoliv 
pro zásobníkový ohřívač a přípravu TV dle ČSN 06 0830.  
Součástí příloh jsou obrázky bez citace na zdroj. 
 
Výkresová část: 
Vnitřní a vnější vodovod - Příprava TV je rozdělena vzhledem k rozlehlosti a rozdílného 
využívání objektu na dva zásobníky TV, což lze akceptovat jako správné technické řešení. 
Kladně hodnotím popisky k výškovému umístění výtokových armatur. Zakreslení připojení 
splachovací nádržky a výtokové baterie výlevky není v axonometrii zobrazeno správně tak, 
jako v půdorysném řešení. 
Půdorysná část i prostorové zobrazení odpovídá prováděcí dokumentaci svou úplností a 
vysokou kvalitou zpracování a podrobností. 
 
Vnitřní a vnější kanalizace: 
Koncepčně je složitý provoz vyřešen technicky správně. Systém potrubí je správně oddělen 
v části gastro provozu na tukovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci a kanalizaci odvádějící 
škrob. Ubytovací část je řešena s respektováním předpokladů požárního řešení a výstupy 
potrubí z objektu vzhledem k rozlehlosti objektu jsou řešeny správně ekonomicky, technicky i 
funkčně. Vně objektu je řešeno rozmístění zařízení pro hospodaření s dešťovými vodami, 
vsakování a inženýrské sítě. 
 
Zpracování výkresové části (zejména půdorysy, rozvinuté řezy a podélné profily) je precizní a 
vzorové s podrobností pro provádění stavby. 
 
K diplomové práci nemám další připomínky ani dotazy. 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
    Nové poznatky diplomová práce přímo nepřináší. Za zmínku však stojí vypracování 
tabulkového procesoru (viz příloha č.18) pro efektivní navržení objemu nádrže pro využívání 
dešťových vod. Studentka s touto prací úspěla vítězstvím ve fakultním kole SVOČ 2019 a také 
3. umístěním na mezinárodním kole SVOČ v Žilině. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Výběr a využití studijních podkladů je dostačující v úrovni zpracování diplomové práce. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Grafické zpracovaní (výkresovou část) hodnotím na vynikající úrovni. V textové části se 
diplomantka vyjadřuje s výbornou jazykovou úrovní bez překlepů či chyb a podrobným 
popisem se všemi podstatnými technickými náležitostmi splnila požadavek na vypracování 
prováděcí dokumentace. 
 
 



8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Grafická i textová část práce může být využita jako podklad pro výuku studentů. V rámci 
řešené problematiky je možné nahlížet na hodnocenou diplomovu práci jako vzorovou a 
inspirativní na obzvláště složitém objektu sportovní haly s restaurací, gastro provozem, 
rozsáhlým hygienickým zázemím a ubytováním. Zpracovaný tabulkový procesor je užitečnou 
efektivní pomůckou pro projekční praxi. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   Výborně 
      
 
 
 
    Dne 4.1.2020   
     Podpis oponenta 

 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


