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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 byla problematika 
bezbariérového užívání staveb občanského vybavení v Olomouci s provedením průzkum 
vybraných objektů z pohledu naplnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb s rozborem současného stavu 
a návrhem řešení na odstranění bariér s akceptováním zásad Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny a příslušných právních předpisů a českých technických norem. BP obsahuje 
44 stran textové části, 2 přílohy a  výkresovou dokumentaci s 12 výkresy. 
Zpracované téma je aktuálním přínosem pro praxi a navazuje na projekt Bezbariérová. Obsah 
práce se shoduje s názvem a vlastním zadáním. Teoretické poznatky, které studentka musela 
nastudovat pro vlastní zpracování tématu bezbariérového užívání ve vztahu k facility 
managementu, jsou předmětem úvodních části textu. Rozsah a obsah použité literatury a 
informačních zdrojů odpovídá tématu práce. 
V úvodních údajích se studentka soustředí na pojmy a názvosloví ve vztahu k bezbariérovému 
užívání, následuje kapitola věnovaná právnímu a normovému prostředí a následně problematika 
bezbariérového užívání k facility managementu. Stěžejní část textu bakalářské práce se již věnuje 
problematice projektu bezbariérová Olomouc, jeho náplní a návaznosti na program Mobility 
včetně návaznosti na vlastní bakalářskou práci a vzorového řešení na příkladu Obchodní 
akademie Olomouc.  V této textové části mohla studentka více „prodat“ provedenou analýzu 
stavu bariér, kterou zpracovávala pro jednotlivé objekty uvedené v tabulce č.3 a jež jsou 
výstupem přiloženy v Příloze č.2, neboť se jedná o velmi časově náročný postup provedených 
průzkumů. Při obhajobě bakalářské práce by studentka měla podat více informací a dalším 
postupu takto získaných poznatků a zároveň objasnit odhady nákladů uvedené v tabulce č.1. 
K bakalářské práci je doložena zároveň výkresová část s rozborem Obchodní akademie Olomouc, 
která zpracovává analýzu současného stavu (návaznost na MHD v.č.2-3, komunikační prostory 
objektu v.č.4-7, hygienické prostory v.č.8) a návrhy hygienických prostor v.č. 9, odstranění 
horizontálních bariér  v.č.10-11 a návrh řešení kontrastů, piktogramů v.č.12 pro zajištění 
podmínek bezbariérového užívání dle vyhlášky č.398/2009 Sb. 



Požadavky na formální stránku bakalářské práce jsou splněny. Uspořádání textu je přehledné, 
jednotlivé kapitoly jsou proporční mají logickou návaznost. Grafická část obsahuje všechny 
požadované výkresy dané zadáním práce. 
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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