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Zásady pro vypracování:

Předmětem zpracování bakalářské práce bude urbanisticko - architektonická studie využitelnosti lokality v
Háji ve Slezsku se zapojením všech funkcí od volnočasových aktivit, ochrany přírody a zástavby rodinnými
či bytovými domy. Bude zpracován průzkum lokality a variantní řešení, vhodnost řešení, typy objektů a
celková funkčnost návrhu. Dále pak bude proveden popis provozu a zhodnocení jednotlivých variant
řešení. Nedílnou součástí bude bude napojení na dopravní infrastrukturu.
Práce bude obsahovat:
Grafická část
- Situační výkres širších vztahů řešeného území
- Limity a hodnoty území
- Situace majetkoprávních vztahů
- Koordinační výkres
- Další výkresová dokumentace bude upřesněna v průběhu řešení práce
- Vizualizace
Textová část:
- Bude provedeno zpracování teoretických východisek řešené problematiky
- Popis stávajícího stavu
- Popis jednotlivých nově navržených variant
- Zhodnocení, přínosy a doporučení
- Odhad pořizovacích a provozních nákladů
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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