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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 bylo provedení rozboru 
současného stavu bariérovosti ve Frýdku-Místku, části Místek, sídliště Kolarčíkovo, Spořilov 
s návrhem řešení s návrhem řešení v souladu s dotačním titulem a respektováním zásad 
Národního rozvojového programu mobility pro všechny pro zvýšení přístupnosti veřejného 
prostranství s důrazem na vytvoření bezbariérových pěších tras. BP obsahuje 60 stran textové 
části a výkresovou dokumentaci s 24 výkresy. 
Zpracované téma je aktuálním přínosem pro praxi – město Frýdek-Místek a pohledu 
bezbariérových úprav veřejného prostranství dle současných podmínek právního a normového 
prostředí. Obsah práce se shoduje s názvem a vlastním zadáním. Teoretické poznatky, které 
studentka musela nastudovat pro vlastní zpracování tématu bezbariérového užívání (požadavky 
bezbariérového užívání staveb dopravní infrastruktury) jsou předmětem úvodních části textu. 
Rozsah a obsah použité literatury a informačních zdrojů odpovídá tématu práce. 
V úvodních údajích studentka popisuje problematiku požadavků na řešení pro bezbariérové 
užívání staveb vnějšího prostředí. Stěžejní část je zaměřena na Národní rozvojový program 
mobility pro všechny, jeho charakteristice a v následující kapitole 4 ve vztahu k městu Frýdek-
Místek dle podmínek dotačního program. V souladu s dotačním titulem studentka uvádí základní 
demografické údaje a současný stav dopravní infrastruktury. Kapitola 5 se již věnuje návrhu 
bezbariérových tras „A“, „B“ a „C“, jejich rozboru současného stavu s odkazy na výkresovou 
část a závěrečnému zhodnocení trasy. Na analytickou část navazuje v kapitole 6 návrhové řešení 
problémových míst. V rámci práce bylo provedeno také stručné ekonomické zhodnocení návrhu 
pro vzorová řešení přechodu pro chodce, místa pro přecházení a zastávce MHD.  
Výkresová část je zpracována na velmi dobré grafické úrovni. Jsou doloženy výkresy celkové 
situace tras „A“, „B“, „C“, stávajícího stavu na jednotlivých trasách (vstupy do objektů, 
přechody, místa pro přecházení, zastávky MHD), analýz a návrhy vzorových řešení (stav a 
návrh). Výtky jsou k velikosti popisovému rámečku. 
Požadavky na formální stránku bakalářské práce jsou splněny. Uspořádání textu je přehledné, 
jednotlivé kapitoly jsou proporční mají logickou návaznost. Grafická část obsahuje všechny 
výkresy v souladu s programem Mobility. 



Bakalářka při zpracování tématu pracovala samostatně a velmi aktivně – od opatření vhodných 
podkladů až po vlastní zpracování a řešení a z těchto důvodů z mé strany nejsou větší výtky 
k textové a výkresové části. Zpracováním bakalářské práce studentka prokázala schopnost 
samostatného tvůrčího přístupu. 
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