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Bakalářská práce formálně splňuje zadání BP a je zpracována v souladu 
s předepsanými požadavky co do obsahu, rozsahu a struktury. Úkolem studenta bylo 
provedení rozboru současného stavu bariérovosti Střední průmyslové školy stavební, Ostrava, 
příspěvková organizace se sídlem v Ostravě-Zábřehu, Středoškolská 3  s návrhem řešení 
v souladu s dotačním titulem Mobility pro zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávacích 
příležitostí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. BP obsahuje 59 stran 
textové části, 2 přílohy (stručné ekonomické zhodnocení stavebních úprav a deník bakalářské 
práce – dodáno samostatně v jedné vazbě) a výkresovou dokumentaci s 18 výkresy. 

Zpracované téma je aktuálním přínosem pro praxi – samotnou školu s inspirací 
možných úprav dle legislativních podmínek. Obsah práce se shoduje s názvem a vlastním 
zadáním. Teoretické poznatky, které student musel nastudovat pro vlastní zpracování tématu 
bezbariérového užívání, jsou předmětem úvodních části textu. Rozsah a obsah použité 
literatury odpovídá tématu práce.  

V úvodních údajích student popisuje problematiku bezbariérového prostředí – od 
legislativních opatření (velmi krátce a tato podkapitola by zasluhovala větší pozornost, 
resp.jak detailně řeší návrhy stavebních úprav vyhláška č.62/2013 Sb.-?), charakteristice osob 
se zdravotním postižením, charakteristice bariér. Stěžejní část je zaměřena na Národní 
rozvojový program mobility pro všechny a návaznost bakalářské práce na tento program. 
V souladu s dotačním titulem student popisuje řešené území včetně demografických údajů a 
následně rozebírá zadaný objekt základní školy – návaznost na přístupovou trasu a její 
zhodnocení, popisem jednotlivých objektů školy. Problémová místa s návrhy odstranění 
nedostatků student popisuje v kapitole 7, kdy se důkladně odkazuje na výkresovou část 
bakalářské práce. V závěru práce je zmiňována problematika orientačního systému v podobě 
velmi strohých údajů o značení únikových cest a hygienických prostorů. Na druhé straně na 
str.29 je popis návrhu řešení prostoru zádveří s doplněním informačního systému, jehož návrh 
je předmětem obrázku 22, který mohl být alespoň součásti přílohové části ve zvětšené 
podobě. V samotném textu není zmiňována ekonomická stránka úprav, toto je doloženo pouze 
v Příloze č.1 – z tohoto materiálu není zřejmé, z čeho student při stanovení ceny vycházel a 
tuto skutečnost by měl při obhajobě vysvětlit. Výtky k textové části – v textu student uvádí 
starý název ČSN 73 4108, překlep v číslech právních předpisů (zákon č.183/2009 Sb., 
vyhláška č.62/12013 Sb.), u vlastní fotodokumentace a obrazových materiálů se neuvádí 
zdroj. 

Výkresová část je zpracována na dobré grafické úrovni. Jsou doloženy výkresy 
analýzy původního stavu – stav problémových míst (vykreslení + fotodokumentace) 
jednotlivých podlaží a částí. Student si objekt rozdělil na části „A“, „B“ atd, což již chybí 



označit ve schématu nad razítkem. Výtky jsou následující –  za výkresy č.6 a 7 by bylo 
vhodné zařadit nový stav (ten je až předmětem výkresů č.13 a 14) – zde není jasné, proč je ve 
výkrese č.6 bourání schodišťových stupňů, které se v novém stavu (výkres č. 13) vyskytují - 
objasnit, nevhodně řešena barevná kombinace bouraných konstrukcí a konstrukcí nových – 
jaké jsou zásady pro barevné vykreslení bouraných a nových konstrukcí? Při obhajobě student 
objasní zabezpečení požadavku na nosnost konstrukcí hygienických bezbariérových prostor 
stanovených ve vyhlášce č.398/2009 Sb. – viz výkres č.8, 9 atd. byly při návrhu rozmístění 
zařizovacích předmětů dodrženy požadavky na manipulační plochy dle podmínek ČSN 73 
4108 – viz např. výkres č.10 a místnost 2.01 

Požadavky na formální stránku bakalářské práce jsou splněny. Uspořádání textu je 
přehledné, jednotlivé kapitoly jsou proporční mají logickou návaznost. Grafická část obsahuje 
všechny výkresy v souladu s programem Mobility.  

Bakalář při zpracování tématu pracoval samostatně a velmi aktivně – od opatření 
vhodných podkladů až po vlastní zpracování a řešení. Tímto student prokázal schopnost 
samostatného tvůrčího přístupu. 
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