
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 

 

Katedra:  222 – Katedra městského inženýrství 

Akademický rok: 2016/2017 

 

HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Název bakalářské práce: 

Bezbariérové užívání – Gymnázium Ľ. Štúra, Turzovka 
 

Jméno a příjmení autora práce: Simona KADÚCHOVÁ 

Vedoucí bakalářské práce:  Mgr. Ing. Alžběta Bílková 

 

 

Obecně: 

Předmětem bakalářské práce bylo řešení problematiky bezbariérového užívání Gymnázium Ľ. 

Štúra v Turzovce. Studentka ve své práci provedla porovnání slovenského a českého 

legislativního prostředí v oblasti bezbariérových úprav, dále analýzu přístupnosti (pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace) celého objektu gymnázia a přístupu ze zastávek ve 

vzdálenosti 200 m od tohoto objektu. Na základě zjištěných nedostatků pak byly provedeny 

návrhy pro odstranění bariér v objektu.  

Bakalářská práce (dále BP) koresponduje a formálně splňuje zadání BP a je 

zpracována v souladu s předepsanými požadavky Zásad zpracování diplomových a 

bakalářských prací dle Směrnice děkana FAST VŠB TU Ostrava č.7/2015 a Interních 

předpisů katedry 222 (2015). Posuzovaná BP obsahuje 54 stran textové části, 3 přílohy, 23 

výkresů, CD s elektronickou podobou BP a posterem. 

Studentka během dvou semestrů absolvovala několik konzultací (osobních i 

emailových). Při zpracování BP, opatření potřebných podkladů, provedení analýzy a návrhů 

bezbariérových úprav pracovala po celou dobu samostatně a aktivně. Při řešení BP studentka 

prokázala orientaci v aktuální legislativě a předpisech, které s BP souvisí. 

 

Textová část: 

Řazení kapitol textové části je logické, jednotlivé části na sebe plynule navazují. Cíle BP jsou 

jasně definovány. Teoretická východiska BP jsou orientována na rozbor slovenského a 

českého legislativního prostředí v oblasti bezbariérových úprav (vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. 

č. 532/2002 Z.z., TP 10/2011 a ČSN 73 4108). Kladně hodnotím shrnutí rozdílů v Tab. 1 a v 

příloze č. 1. V kapitoly 5 a 6 („Analýza“, „Návrh“) jsou vhodně doplněny fotografiemi a 

odkazy na výkresy. Stylistická úroveň je velmi dobrá jak v popisné tak v technické části. V 

textu se vyskytují jen drobné překlepy.  

 

Výkresová část: 

Uspořádání výkresů je logické (od podrobné analýzy, přes definování problémových míst až 

po návrh bezbariérových úprav). Kladně hodnotím propojení výkresy, které spolu souvisí, 

pomocí poznámek s odkazem na příslušné číslo. Výkresy ve svém provedení obsahují pár 

drobných chyb. Celkově je výkresová část provedena na výborné úrovni a má potřebnou 

vypovídací hodnotu. 

 

 



Stručné zhodnocení BP: 

- splnění zadání, využití odborné literatury a dalších podkladů: 100 % 

- postup řešení, úplnost:      95 % 

- samostatnost při řešení a pracovní iniciativa bakalářky:  100 % 

- způsob písemné prezentace výsledků:    90 % 

- logická struktura, přesvědčivost argumentace a závěrů:  90 % 

- zhodnocení dosažených výsledků BP a nových poznatků:  100 % 

 

K BP nemám žádné dotazy, které by studentka zapojila do své prezentace k obhajobě BP. 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji-nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

výborně / velmi dobře / dobře. 
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