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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 studentky bylo provedení rozboru 
současného stavu bariérovosti v městském obvodu Ostrava-Jih podél ulice Horní, část I – 
kruhový objezd až Úřad městského obvodu s návrhem řešení v souladu s dotačním titulem a 
respektováním zásad Národního rozvojového programu mobility pro všechny pro zvýšení 
přístupnosti veřejného prostranství s důrazem na vytvoření bezbariérových pěších tras. Na tuto 
práci navazuje bakalářská práce studentky Ireny Pisarikové s územím od kruhového objezdu až 
Interspar. BP obsahuje 46 stran textové části a výkresovou dokumentaci s 33 výkresy. 
Zpracované téma je aktuálním přínosem pro praxi – městský obvod Ostrava-Jih z pohledu 
bezbariérových úprav veřejného prostranství dle současných podmínek právního a normového 
prostředí. Obsah práce se shoduje s názvem a vlastním zadáním. Teoretické poznatky, které 
studentka musela nastudovat pro vlastní zpracování tématu bezbariérového užívání (požadavky 
bezbariérového užívání staveb dopravní infrastruktury) jsou předmětem úvodních části textu. 
Rozsah a obsah použité literatury a informačních zdrojů odpovídá tématu práce. 
V úvodních údajích studentka popisuje problematiku bezbariérového užívání urbánního prostoru 
s definováním základních pojmů a následně teoretická východiska aplikace základních prvků 
bezbariérového užívání. Stěžejní část textu práce je zaměřena na analýzu navržených tras , B, C a 
D v zadaném území, kdy jsou postupně rozebírány komunikace pro chodce, přechody, místa pro 
přecházení a v závěru každé trasy je její zhodnocení. Analýza se zároveň odvolává na výkresovou 
část znázorňující současný stav. Návrh bezbariérových úprav je popsán a následně doložen ve 
výkresech pro vybrané části řešeného území. V rámci práce bylo provedeno také stručné 
ekonomické zhodnocení návrhu pro vzorová řešení na trase A - přechodu pro chodce, místa pro 
přecházení a zastávce MHD.  
Výkresová část je zpracována na velmi dobré grafické úrovni. Jsou doloženy situační výkresy 
s vyznačením objektů občanského vybavení, situace tras „A“, „B“, „C“ a „D“ s vyznačení 
přechodů pro chodce a zastávek MHD, stávajícího stavu pěších komunikací a následná analýza 
jednotlivých tras s dílčími posuzovanými částmi (stav chodníků, přechody pro chodce, místa pro 
přecházení, zastávky, vstupy do OV s doloženou fotodokumentací a návrhy vzorových řešení 
(stav a návrh).  



Požadavky na formální stránku bakalářské práce jsou splněny. Uspořádání textu je přehledné, 
jednotlivé kapitoly jsou proporční mají logickou návaznost. Grafická část obsahuje všechny 
stanovené výkresy. 
Bakalářka při zpracování tématu pracovala samostatně a velmi aktivně – od opatření vhodných 
podkladů až po vlastní zpracování a řešení a z těchto důvodů z mé strany nejsou výtky k textové 
a výkresové části. Zpracováním bakalářské práce studentka prokázala schopnost samostatného 
tvůrčího přístupu. 
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