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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 Úřadu městského obvodu Poruba s budovami „A“, „B“, „C“ a „D“. Za 
tímto účelem studentka provedla analýzu přístupnosti jednotlivých a navazujících venkovních 
prostor s důrazem na vytvoření bezbariérového prostředí s akceptováním zásad Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny, Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením a příslušných právních předpisů.BP obsahuje 56 
stran textové části, 15 příloh (přílohy 1-14 s formuláři průzkumu a příloha s položkovým 
rozpočtem – uvedení špatného čísla přílohy) a výkresovou dokumentaci s 25 výkresy. Zároveň 
pro vlastní odevzdání byl zpracován materiál pro ÚHA v elektronické podobě o počtu 76 x A3. 
Zpracované téma je aktuálním přínosem pro praxi a podkladovým materiálem pro zajištění 
základních podmínek bezbariérové přístupnosti správního objektu. Obsah práce se shoduje s 
názvem a vlastním zadáním. Teoretické poznatky, které studentka musela nastudovat pro vlastní 
zpracování tématu bezbariérového užívání jsou předmětem úvodních části textu. Zde postrádám 
popis specifických podmínek jednotlivých uživatelů se zdravotním postižením, jejichž kategorie 
byla při zadání BP vedoucí práce konkretizována. Rozsah a obsah použité literatury a 
informačních zdrojů odpovídá tématu práce, doplnila bych dále o příslušné normové prostředí. 
V úvodních údajích studentka popisuje problematiku požadavků na odstraňováním bariér 
vytýčených v rozvojových dokumentech a v dotačním titulu Mobility. Následující kapitola se 
zabývá požadavky bezbariérového užívání staveb, v jejímž úvodu měly být specifikovány 
základní podmínky samostatného pohybu a orientace, následně uvedeny základní právní a 
normové předpisy. Studentka se opírá pouze o vyhlášku č.398/2009 Sb., ale ta se odkazuje 
v některých částech na normové hodnoty – o které normy se jedná a jenž měly být předmětem 
studia problematiky a návazně doplněny v seznamu informačních zdrojů?Stěžejní část textu, a 
tedy celé bakalářské práce, je zaměřena na analýzu stavu bariér jednotlivých objektů a 
navazujícího prostředí (zastávky MHD, pěší trasy, parkování). Jednotlivé části textu se 
odvolávají na zpracovanou výkresovou dokumentaci. Na analýzu navazuje kapitola s návrhem 
řešení odstranění bariér. Jednotlivé části textu analýzy a návrhem řešení se odvolávají na 
zpracovanou výkresovou dokumentaci. V závěru práce je doloženo ekonomické zhodnocení 



vybrané stavební úpravy bezbariérové záchodové kabiny budovy D. Na základě čeho byly 
čerpány ceny v doloženém položkovém rozpočtu? 
Výkresová část je zpracována na velmi dobré grafické úrovni. Jsou doloženy výkresy zahrnující 
analýzu pěších tras, zastávek hromadné dopravy, přechodů pro chodce a výkresy analýzy 
přístupu od tramvajových zastávek a zhodnocení parkovacích ploch. Pokud se týká vlastních 
objektů A, B, C a D jsou doloženy analýzy stávajícího stavu jednotlivých budov. U obou analýz – 
vnějšího a vnitřního prostředí, chybí uvedení této skutečnosti v rámci popisu výkresu! Na základě 
zjištěných nedostatků jsou doloženy dva návrhy odstranění bariér – pro vnitřní prostředí řešení 
bezbariérové záchodové kabiny a pro vnější prostředí přechod pro chodce. 
Požadavky na formální stránku bakalářské práce jsou v podstatě splněny (nezvládnuté řádkování 
u seznamu literatury a nedodržení oboustranného zarovnání, font písma názvů podkapitol a 
v tabulce v kapitole1). Uspořádání textu je přehledné, jednotlivé kapitoly jsou proporční a 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. Zpracováním bakalářské práce studentka prokázala 
schopnost samostatného tvůrčího přístupu. 
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