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Předložená bakalářská práce Olivera Ernsta řeší stavební dokumentaci pro provedení 

novostavby samostatně stojícího rodinného domu s knihkupectvím v obci Haklovi Dvory. 

Součástí práce je dále posouzení z hlediska stavební fyziky, požární posouzení, seminární 

práce pojednávající o zelených střechách. 

 Řešený objekt je členěn na část se dvěma bytovými jednotkami a nebytovým 

prostorem, který bude využit jako knihkupectví. Novostavba objektu má tři nadzemní podlaží 

a sutrén. Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických bloků typu „Therm“. Stropní 

konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll. Zastřešení objektu je řešeno plochou 

jednoplášťovou střechou. 

 

K předložené diplomové práci mám následující výhrady: 

Grafická část – výkresy: 

D. 1. 1 - Architektonicko-stavební řešení 

D. 1. 1. 01 - Situace 

- Objasněte pojem „rozhledový trojúhelník“ a jeho konstrukci dle ČSN 73 6110. 

D. 1. 1. 04 - Půdorys 1 NP 

- Jakým způsobem je řešeno odvětrání prostoru garáže? 

D. 1. 1. 05 - Půdorys 2 NP 

- Jaký je dle ČSN 731901 - Navrhování střech - Základní ustanovení - minimální 

sklon ploché střechy 

D. 1. 1. 07 - Příčný řez A - A‘ 

- Popište technologický postup výstavby suterénní stěny. A způsob napojení svislé a 

vodorovné hydroizolace. 

D. 1. 1. 14 - Detail terasového žlabu u nosné stěny 

- Jak bude zabráněno průniku vlhkosti pod plechový žlab? Navrhněte opatření, 

kterým bude tato chyba eliminována. 

 

D. 1. 1. 15 - Detail ukončení terasy 

- Do jaké výšky je třeba vytáhnout hydroizolace aby nedocházelo ke vzlínání 

vlhkosti od ostřikující vody? 

- Jaké je maximální možné vykonzolování cihelného zdiva dle technologického 

předpisu? 
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Skladby podlah 

- Popište vrstvy podlahy P2 v koupelně, jak je skladba chráněna proti průniku 

vlhkosti? 

 

Bakalářská práce Olivera Ernsta svým rozsahem a formou zpracování odpovídá 

požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. Grafická část je navíc rozšířena o 

zpracování vybraných konstrukčních detailů.  

Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je úhledná a srozumitelná. 

V práci jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru, které však 

nemají podstatný vliv na funkci a statiku stavby. Ostatní nedostatky práce jsou spíše 

nepřesnosti v textovém i grafickém projevu. Drobné chyby jsou také v zakreslování dle ČSN 

01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části.  

Student zpracováním bakalářské práce prokázal celkově dobré znalosti v oboru 

pozemního stavitelství a schopnost aplikace teoretických poznatků získaných studiem na 

prakticky řešeném projektu. Předložená bakalářská práce tak svým obsahem i zpracováním 

odpovídá požadované úrovni vysokoškolské kvalifikační práce. 

Doporučuji komisi pro státní závěrečné zkoušky, aby po objasnění všech dotazů 

oponenta a na základě průběhu obhajoby bakalářské práce, udělila Oliverovi Ernstovi titul 

bakalář. 
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