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Diplomová práce formálně splňuje zadání DP a je zpracována v souladu s předepsanými 

požadavky co do obsahu, rozsahu a struktury. Úkolem diplomanta bylo provedení rozboru současného 
stavu bariérovosti střední školy s návrhem řešení v souladu s dotačním titulem Mobility pro zvýšení 
kvality a dostupnosti vzdělávacích příležitostí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Předkládaná práce obsahuje 60 stran textové části, jednu  přílohu (předběžný propočet navrhovaných 
úprav), výkresovou dokumentaci se 17 výkresy (situační výkresy, analýzy stávajícího stavu 
jednotlivých podlaží, stávající stav a bourací práce, návrhy úprav vybraných částí dispozic včetně 
hygienických zařízení). 

Zpracované téma je přínosem pro praxi – samotnou školu s inspirací možných úprav dle 
legislativních podmínek. Obsah práce se shoduje s názvem a vlastním zadáním. Teoretické poznatky 
pro vlastní zpracování byly následně využity v aplikační části samotného návrhu. Rozsah a obsah 
použité literatury zcela odpovídá tématu práce. 

V textové části se diplomant zaměřil na problematiku přístupného bezbariérového prostředí 
s definováním současného právního prostředí, terminologie a skupin osob se zdravotním postižením. 
V návaznosti je uvedena stručná charakteristika programu mobility a jeho cílů. Následující kapitola 3 
Školy, předškolní a školská zařízení mohla být vzhledem k tématu práce více rozvíjena. Následný text 
je věnován návrhové části práce – charakteristika řešeného území s demografickými údaji, popis 
přístupové trasy od MHD, popis areálu řešené školy až po navrhované úpravy komplexu školských 
budov. V závěru textu je doloženo ekonomické zhodnocení návrhu s detailnějším rozpisem doloženým 
v rámci Přílohy č.1.  

Výkresová část je zpracována na dobré grafické úrovni. Dle programu mobility jsou výkresy 
zpracovávány analyticky s následným návrhem řešení. U výkresů venkovních úprav, zejména řešení 
tramvajové zastávky by bylo vhodné více popsat celkovou situaci návrhu s vyznačení detailu celé 
zastávky a detailu přechodu pro chodce. U analýz stavu (situace a půdorysy) není až tak jednoznačně 
pochopitelné označení fotografií k jednotlivým místům (vhodnější by byl popis, např. „pohled A“ 
atd.). Z výkresů není jednoznačné, kde se nachází navržené výtahy zobrazené na pohledu výtahů – 
v.č.12. 

Požadavky na formální stránku diplomové práce jsou splněny, uspořádání textu je přehledné, 
jednotlivé kapitoly jsou proporční a mají logickou návaznost. Grafická část obsahuje všechny 
stanovené výkresy v souladu s programem Mobility. Technická úroveň výkresů je na dobré úrovni. 

Diplomant při zpracování tématu pracoval velmi samostatně a aktivně – od  opatření 
vhodných podkladů až po vlastní zpracování a řešení. Tímto student prokázal schopnost samostatného 
tvůrčího přístupu. I přes uvedené nedostatky 
  

předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
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