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ANOTACE :
Výukový manuál předmětu Technical Infrastructure – Urban Utilities II by měl pomoci

zahraničním studentům v orientaci při průzkumu a vyhodnocení urbanizovaného území

z hlediska jeho energetických nároků a koncepce základních rozvodů technické infrastruktury.

Měl by studenty seznámit se způsoby uspořádání a vedení jednotlivých sít, funkcí a strategií

umístění uzlových bodů, případně s dalšími nejen technickými požadavky na jednotlivá vedení.

Technická vybavenost území by měla být v souladu s archiektonicko-urbanistickými požadavky

zkoumaného území.

IP 2022 Interní soutěž - Výukový manuál předmětu - Technical Infrastructure – Urban Utilities II ( AJ ) Ing.Zuzana Vyoralová, Ph.D.



CÍL, METODIKA, VÝZNAM:
Cíl projektu :

Cílem projektu je vypracovat jednoduchý manuál, který by studenty provedl průzkumem a vyhodnocením urbanizovaného území z hlediska zásobování

území jednotlivými energiemi krok za krokem. Tento manuál – vzorový booklet, by byl doplněn pomůckami jako např. vzorovými tabulkami a texty, slovníkem,

zkratkami, veličinami a vzorovými výpočty.

Metoda práce: 

Zpracovat analýzu urbanizovaného prostředí tak, aby byl jasně daný postup při průzkumu. Tento postup doplnit názornými příklady a vysvětlivkami, aby byla

patrná návaznost při jeho zpracování. Roztřídit jednotlivá data a pochopit jejich využití při následném posuzování již konkrétní technické sítě. Zaměřit se na

energetické potřeby vybraného území a stanovit jeho jednotlivé dílčí energetické nároky.

Význam/přínos:

Přínosem manuálu bude především zefektivnění a zkvalitnění výuky zahraničních studentů, zjednodušení jejich orientace v dané problematice, pomoc při

dalších územních analýzách a zvýšení a prohloubení zájmu o tuto problematiku.

SPLNĚNO
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RÁMCOVÝ HARMONOGRAM
Únor – květen 2022 – průzkum vybraného území,

výběr technických map, vytvoření tabulek, odkazů a

vysvětlivek, stanovení výpočtových a grafických

podkladů pro posouzení, vytipování problémových míst

v posouzení a vytváření slovníku.

Červen – září 2022 – zkompletování všech podkladů

tak, aby byla jasná návaznost při postupu územní

analýzy. Příprava manuálu pro zveřejnění na stránkách

MOODLE, aby mohl být otestován již v zimním

semestru 2022/2023.

Říjen – listopad 2022 – Praktické použití manuálu,

případné doplnění informací dle požadavků a reakcí

studentů.

SPLNĚNO

https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=8020

B221-555TZI2+500TZI2 - Technical Infrastructure II 
- Urban Utilities Master + Erasmus



ROZPOČET PROJEKTU :
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SPLNĚNO



VÝSTUP PROJEKTU :
Výstupem by měl být manuál výuky, který studenta nejen seznámí, pomůže se zorientovat a provede

územně-technickou analýzou, včetně posouzení vybraných technických sítí a energetických potřeb

území, ale stanoví i přesné rozvržení a harmonogram předmětu přednáška/seminář a způsob

klasifikace. Tento manuál by měl být plně kompatibilní s online prostředím ( MOODLE ), jednoduše

aktualizovatelný a udržovatelný.

https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=8020

B221-555TZI2+500TZI2 - Technical Infrastructure II
- Urban Utilities Master + Erasmus



VÝSTUP PROJEKTU https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=8020

B221-555TZI2+500TZI2 - Technical Infrastructure II
- Urban Utilities Master + Erasmus

SEZNÁMENÍ S PŘEDMĚTEM



VÝSTUP PROJEKTU
TÉMATA PŘEDNÁŠEK



VÝSTUP PROJEKTU
TÉMATA SEMINÁŘŮ



VÝSTUP PROJEKTU
SAMOSTATNÁ SEMINÁRNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ
( včetně ukázkového portfolia, které
je otevřeno až na závěr kurzu )



VÝSTUP PROJEKTU
PODKLADY K  SEMINÁRNÍ PRÁCI

• Veličiny a jednotky

• Slovník

• Výkladový slovník



VÝSTUP PROJEKTU
TÉMATA PŘEDNÁŠEK 
( obecné informace, principy, schémata,
geometrie sítí…. )

TÉMATA CVIČENÍ
(praktické přenesení informací z přednášek,
Včetně postupného otevírání ukázkového bookletu )



ZÁVĚR
Odevzdané seminární práce analýzy 
území jsou ve výborné grafické i 
odborné úrovni, což dokládá pochopení 
tématiky a orientaci v tématu.

https://moodle-
vyuka.cvut.cz/mod/assign/view.php?id=205225&rownum=0&a
ction=grader&userid=29330


