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Zásady pro vypracování: 
 

Cílem řešení bakalářské práce je navrhnout urbanisticko-architektonické řešení lokality. V dané lokalitě 

bude proveden návrh zástavby rodinnými domy, včetně řešení technické infrastruktury a dopravního řešení 

dané lokality. Za tímto účelem bude zjištěn stav lokality, limity v území a další nezbytné informace. Práce 

bude respektovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho 

prováděcích vyhlášek Nezbytnou součástí bude návrh propočtu nákladů navrhovaných řešení. 
 

 
 

Textová část bude obsahovat: 

 
1. Rekapitulaci teoretických východisek. 

2. Zjištění základních informací a poznatků o území, rozbor stávajícího stavu, vazba na územní plán, limity 

v území, a fotodokumentace. 

3. Návrh řešení ve dvou variantách (jedna bude vypracována podrobně). 

4. Zpracování orientačního propočtu navrhovaného řešení. 

5. Závěr - zhodnocení navrženého řešení a přínos pro obec. 
 

 
 

Grafická část bude obsahovat: 

 
1. Situaci širších vztahů s vyznačením řešeného území. 

2. Problémový výkres včetně limitů území. 

3. Návrh urbanistického řešení území (variantně). 

4. Návrh dopravního řešení. 

5. Návrh inženýrských sítí. 

6. Vizualizace. 

 
Rozsah grafických prací: rozsah, náplň a měřítka jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu 

zpracování bakalářské práce. 

 
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 
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových 

stránkách fakulty. 
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