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Popis práce: 

Práce se zabývá problematikou bezbariérovosti a přístupnosti veřejného prostranství, se 

zaměřením na osoby s omezením pohybu a orientace, konkrétně v Poděbradech na Jiřího 

náměstí. Studentka daný prostor posoudila ve dvou variantách, a to v současné podobě 

náměstí a navrhované, která vzešla z veřejné architektonické soutěže na revitalizaci náměstí. 

Obě varianty byly vyhodnoceny jak po stránce bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která je 

společně se základními principy a pravidly mapování přístupnosti popsána v teoretické části 

práce, tak i dle výstupů z numerických modelů pohybu osob vytvořených na základě 

dostupných podkladů. Dle těchto variant a poznatků, získaných v praktické části práce, 

studentka vytvořila třetí, optimalizovanou verzi, která dělá prostor náměstí přístupnější 

a bezpečnější, včetně navržených bezbariérových prvků. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Studentka po odborné a koncepční stránce vypracovala velmi kvalitní práci. Ta však obsahuje 

drobné formální chyby zejména v oblasti jazykové úpravy a obrázků – jejich velikost ve značné 

míře znemožňuje rozpoznání jejich obsahu a chybí tak důležitý kontext. 

Navrhuji následující otázky: 

1) Jak mohou simulační nástroje pohybu osob pomoci při rozhodování a plánování 

veřejných prostranství v intravilánu měst a obcí? 
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2) V práci uvádíte návrh bezbariérového řešení přechodu a přilehlého vyhrazeného 

parkovacího stání. Uveďte parametry, prvky a možnosti řešení vybudování tohoto místa 

v návaznosti na okolní infrastrukturu.  

3) Jak hodnotíte volbu velké okružní křižovatky přes Jiřího náměstí v soutěžním návrhu? 

Popř. jaký by byl Váš návrh dispozičního řešení pro vedení komunikace tímto 

prostranstvím? 

4) Máte v plánu, nebo jste již nabídla své závěry městu Poděbrady či architektonické 

kanceláři? Navázali jste, nebo plánujte případně bližší spolupráci? 

Závěr: 

Splnění požadavků zadání práce bylo naplněno v maximální míře. Studentka prokázala znalosti 

a orientaci zejména v problematice mapování přístupnosti řešeného území. Pro zjištěné 

nedostatky navrhla odborná řešení v oblasti bezbariérovosti. Získané poznatky mohou být 

cenným podkladem pro další stavební záměry města, nebo pro úpravy Jiřího náměstí za 

minimální finanční náklady. Analýza současného prostoru i soutěžního návrhu odhalila za 

pomoci numerického modelu kritická místa pro pohyb osob v daném prostranství. Na základě 

poznatků studentka navrhla optimalizaci obou variant a odhalila tak možné způsoby zlepšení 

bezpečnosti a přístupnosti náměstí pro širokou veřejnost. Práci doporučuji k obhajobě. 
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