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1. Problematika práce
Tématem bakalářské  práce byla urbanisticko - architektonická studie využitelnosti lokality BI-Z12 v
Háji ve Slezsku se zapojením všech funkcí od volnočasových aktivit, ochrany přírody a zástavby pro
účel bydlení.

2. Dosažené výsledky
Student vypracoval tři varianty zástavby území. Varianty se liší především uspořádáním uliční sítě a
rozparcelování, v jedné variantě s prostorem pro park s mobiliářem.
Grafická i textová část je velmi propracovaná se smyslem pro detail.
Student zpracoval limity území a koordinační situace pro každou variantu, dále dopravní řešení a
výkres hospodaření se srážkovými vodami, řezy uličních prostor, vč. vizualizace návrhů.
Nechybí ani SWOT analýza a výpočtová část.

3. Původnost práce
Práci lze považovat za původní. Podobnosti jsou obsaženy hlavně v definicích a v administrativních
částech textu.

4. Formální náležitosti práce
Posuzovaná bakalářská práce obsahuje 50 číslovaných stran textové části, 35 stran vlastního textu, 18
výkresů, 6 příloh, přiložené CD. Uspořádání textové části je přehledné a kapitoly na sebe věcně,
logicky navazují.
Bakalářská práce formálně splňuje zadání a je zpracována v souladu s předepsanými požadavky
Fakulty stavební, VŠB-TUO, a je v souladu s interním předpisem K222 k vypracování závěrečné
práce.
Bakalářská práce koresponduje se zadáním.
Práce v teoretické části nepostrádá odkazy na informační zdroje.
Informační zdroje jsou vhodně voleny a použity.
Písemná prezentace je provedena na požadované stylistické úrovni.

5. Témata k diskuzi
Bez připomínek a dotazů.

6. Další poznámky, kritické připomínky atp.
Bez připomínek a dotazů.

7. Celkové zhodnocení práce
Práce může posloužit jako podklad pro rozhodovací orgány obce.
Student prokázal schopnost samostatného tvůrčího přístupu a zájem o řešenou problematiku. Práci
doporučuji k obhajobě.
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