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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 v Uherském Hradišti, části Mařatice s provedením rozboru současného 
stavu bariér a návrhem řešení s cílem zvýšit dostupnost a příležitost pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace se zpřístupněním veřejného prostranství v návaznosti na 
občanskou vybavenost a s důrazem na vytvoření bezbariérových pěších tras včetně napojení na 
centrum Uherské Hradiště. BP obsahuje 77 stran textové části, 4 přílohy s položkovými rozpočty 
na trasách A, B a C a zastávky MHD a výkresovou dokumentaci s 25 výkresy. 
Zpracované téma je aktuálním přínosem pro praxi a podkladovým materiálem pro zajištění 
základních podmínek bezbariérové přístupnosti části Uherského Hradiště - Mařatice. 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. 
Rozsah a obsah použité literatury a informačních zdrojů odpovídá tématu práce – název kapitoly 
8 Seznam literatury zcela neodpovídá uvedeným údajům – jedná se zároveň o seznam použitých 
informačních zdrojů. 
V úvodních údajích studentka popisuje problematiku základních principů bezbariérových tras 
s uvedením právního a normového prostředí a možností využití dotačních titulů. Základem 
kapitoly 2 jsou avšak teoretická východiska pro bezbariérové užívání vnějšího prostředí. Výtka je 
k podkapitole 2.3 Bezbariérové užívání staveb vnějšího prostředí, která měla být více rozčleněna 
na dílčí podkapitoly, ne pouze na 2.3.1 Názvosloví, neboť na 12 stránkách nejsou uvedeny pouze 
terminologické termíny, ale technické požadavky na prvky bezbariérového užívání vnějšího 
prostředí. 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 řešených 
bezbariérových tras „A“, „B“ a „C“ zahrnující vstupy do objektů, parkování, pěší komunikace, 
přechody pro chodce a místo pro přecházení, zastávky MHD a vyhodnocení současného stavu 
bariér na trase. Následující kapitola je již věnována návrhu řešení vytýčených problémových 
míst. Jednotlivé části textu analýzy a návrhového řešení se odvolávají na zpracovanou 
výkresovou dokumentaci. V závěru práce je doloženo stručné ekonomické zhodnocení vybraných 
stavebních úprav na jednotlivých navržených trasách a zastávky MHD. Podrobnější položkové 



rozpočty jsou doloženy v přílohové části. Chybí zde uvedení, na základě jakých podkladů byly 
čerpány ceny v doložených položkových rozpočtech a zároveň chybí vhodnější uvedení příloh 1-
4 s doložením rekapitulace nákladů. 
Výkresová část je zpracována na velmi dobré grafické úrovni. Jsou doloženy výkresy zahrnující 
analýzu stavu pěších tras, zastávek hromadné dopravy, přechodů pro chodce, míst pro přecházení 
a vstupů do objektů na jednotlivých trasách „A“, „B“ a „C“. Nad razítkem výkresů analýzy 
uveden údaj, dle jakých předpisů a ČSN byl bezbariérový přístup posuzován. U Hodnocení 
zastávek MHD chybí uvedení ČSN 73 6425-1. Na základě zjištěných nedostatků jsou doloženy 
dva návrhy odstranění bariér – zastávky MHD s navazujícím místem pro přecházení a řešení 
přechodu a míst pro přecházení křižovatky Větrná x Na Hraničkách. 
Požadavky na formální stránku bakalářské práce jsou splněny. 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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