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Cílem řešení bakalářské práce je vypracovat návrh sociálního bydlení tzv. „startovací byty“ pro mladé
rodiny pro území Slezské Ostravy. Za tímto účelem bude proveden výběr vhodné lokality, rozbor
problematiky současného stavu na základě shromážděných poznatků o území a potřebách řešené oblasti.
Bakalářská práce bude zpracována v rozsahu urbanistické studie, jejíž textová a výkresová část bude
respektovat základní požadavky vyhlášky č. 503/2006 Sb. Návrh bude dále obsahovat řešení statické
dopravy a veřejných prostranství a dále napojení na inženýrské sítě. Navrhované řešení bude zpracováno
variantně, následně pak podrobnější vypracování vybrané varianty. Pro výslednou variantu bude proveden
propočet nákladů.

Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:

Textová část:
1. Stručná rekapitulace teoretických východisek
2. Vymezení řešeného území a rekapitulace základních poznatků o vymezeném území získané průzkumem
a rozborem stávajícího stavu ( vazba na územní plán, širší vztahy)
3. Rozvojové předpoklady, limity rozvoje, cíle navrhovaného řešení a zásady návrhu
4. Návrh řešení uspořádání území ve dvou variantách (jedna zpracována podrobně), výběr typu zástavby,
který může být pro území přínosné
5. Ekonomické zhodnocení navrhované varianty
6. Závěr – zdůvodnění navrženého řešení

Grafická část:
1.	Situaci širších vztahů
2.	Situaci řešeného území s vyznačením problémů a limitů v území
3.	Urbanistické řešení lokality
4.	Koordinační situace ( dopravní a technickou infrastrukturu)
5.	Objemová studie objektu (půdorysy, řezy, pohledy,…)
6.	Doplňující výkresy

Rozsah grafických prací:
V průběhu zpracování bakalářské práce budou upřesněny další části a měřítka jednotlivých výkresů.

Rozsah průvodní zprávy:
Min. 30 stran textu dle Směrnice děkana č.7/2010 "Zásady pro vypracování diplomové a bakalářské práce"
a interních předpisů Katedry městského inženýrství 2010/2011
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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