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 Záměrem bakalářské práce bylo vypracovat nový návrh startovacích bytů 
v Jablunkově. Tato BP byla zpracována formou územní studie a byla řešena ve dvou 
variantách a jedná byla rozpracována detailně. Bakalářská práce má 48 stran textu, 6 příloh a 
12 výkresů.  
Bakalářská práce je zpracována v souladu s platnými předpisy a požadavky, předložený 
rozsah práce splňuje požadavky zadání. Studentka provedla průzkum území a zjistila jeho 
stávající limity, které se v lokalitě nacházejí. Na základě všech získaných podkladů byly 
zpracovány jednotlivé varianty a podrobněji pak byla rozpracována varianta č.1. Pro tuto 
variantu je navrženo řešení dopravy, vedení sítí TI a ekonomické zhodnocení vybrané 
varianty. 
 
 Dle seznamu literatury studentka využila odborné publikace, normy a technické 
předpisy,  internetové stránky, které se váží k řešené problematice. V deníku BP jsou uvedeny 
podklady pro zpracování. 
 

Řazení kapitol textové části je logické, jednotlivé části na sebe plynule navazují. 
Stylistická úroveň je poměrně dobrá jak v popisné tak v technické části, občas se vyskytují 
drobné gramatické a stylistické chyby. V textu a ve výkresech se řečeno, že dojde k vyřešení 
přeložky VN, ale bohužel se tato položka nevyskytuje v ekonomickém zhodnocení. 
 

Výkresová dokumentace je na dobré úrovni, když některá grafická provedení např. ve 
výkrese dopravy nejsou moc čitelná. Přehlednost pak studentka nahrazuje přiloženými detaily 
v dopravním řešením i při řešení technické infrastruktury. Kladně hodnotím i zvolenou 
etapizaci výstavby vzhledem k velikosti a lokalitě řešeného území. 
 
 Výsledky zpracované studie, po jistých úpravách, mohou být využity městem pro nové 
využití řešeného území pro sportovně-rekreační funkci. 
 

I přes zmíněné nedostatky je práce  řešena zodpovědně, studentka pracovala 
samostatně,  a s přihlédnutím k okolním podmínkám a problematice v daném území. 

 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě  a hodnotím ji 

výborně                                               
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