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Název práce: Bezbariérové město – náměstí v Poděbradech  
Autor práce: Marie Kronowetterová 
Vedoucí práce: Ing. Petra Okřinová 

Popis práce: 

Hodnocená práce se zabývá problematikou bezbariérového prostředí veřejného prostoru náměstí 
Jiřího z Poděbrad v Poděbradech.  Práce se zaměřuje na bezbariérové posouzení současného stavu 
a architektonického návrhu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jednotlivých částí prostoru náměstí s důrazem 
na komfort a mobilitu osob s pohybovým omezením. Práce navrhuje možné úpravy pro eliminaci tzv. 
kritických míst, tak aby byl v maximální možné míře zachován návrh, potřeby obyvatel aby došlo ke 
zlepšení uživatelského komfortu a zvýšení plynulosti pěší dopravy.  
 
V první části teoretické práce studentka detailně pojednává o vyhlášce s jejich bezbariérových 
požadavcích na veřejné prostranství. Následně přestavuje metodiku mapování přístupnosti, její 
základní principy a jak postupovat při jejím správném užívání v terénu. V závěru teoretické části pak 
představuje, co je to bezbariérový prostor, jaké jsou konkrétní specifika pro zajištění bezbariérovosti 
na komunikacích, vodící linie, výškové rozdíly, přechody, vstupy do budov, zařízení služeb, parkování, 
umisťování mobiliář aj. V praktické části se studentka zaměřila na mapování přístupnosti řešeného 
území a následnou tvorbu numerických modelů prostoru. Studentka hodnotí bezbariérovou 
přístupnost jak stávajícího stavu, tak i nově navrhovaného architektonického soutěžního návrhu. 
Vytvořené numerické modely a následná jejich analýza byla využita pro detekci kritických míst, kde 
může docházet ke kolizím a snížení komfortu pěší dopravy. V rámci své práce studentka navrhuje 
odstranění konkrétních bariér a nové úpravy, které by zvýšily uživatelský komfort. 

Hodnocení práce studenta: 

 

Vý
bo

rn
é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 

1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Studentka Marie Kronowetterová po celou dobu tvorby své bakalářské práce přirtupovala důsledně. 
Provedla samostatně detailní bezbariérové mapován, při kterém zhodnotila aktuální stav 
bezbariérovosti řešeného náměstí. U studentky oceňuji zejména, její samostatnost, pečlivost, 
komunikaci s městem a architektonickými ateliéry při získávání podkladů a zapálení pro problematiku 
bezbariérových staveb. Studentka se s touto prací již v letošním roce zúčastnila fakultního kola 
SVOČ, kde se umístila na 2. místě.  V rámci práci jsou navržena nová, funkční, ekonomicky přijatelná 
řešení, která by svou realizací byla provozně velmi prospěšná pro posuzovaný veřejný prostor.  Práce 
samotná je velmi kvalitně zpracovaná a vzhledem k celkové úrovni a rozsahu hodnotím práci za více 
jak zdařilou.   

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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