
 

 

příloha č. 4 doplňující směrnici děkana FA pro studium v BSP a MSP 

ODEVZDÁVÁNÍ PRACÍ 2016/2017 
 

 

A. ODEVZDÁVÁNÍ ATELIÉROVÝCH PRACÍ 

 

Výstupy předmětu ateliérová tvorba v BSP a MSP jsou odevzdávány dle zadání vedoucího práce a 

v souladu s časovým plánem akademického roku v rozsahu daném dokumentací předmětu AT1, AT2, 

AT3, AT4-5; A1-7Z. 

1. Termíny odevzdání:  zimní semestr 2016/2017  6.1.2017 do 24.00 

hod. 

 letní semestr 2016/2017  18.5.2017 do 24.00 hod. 

2. Formy odevzdání: 

A - elektronická  - úvodní obrázek (zmenšenina plakátu), formát .jpg (250x150 px) 

(intranet FA) - 5 obrazových příloh dokumentujících ateliérovou práci, formát 

   .jpg (1600x1200 pixelů) 

 (obrázky jsou určeny pro prezentaci Vaší práce na webu fakulty) 

 - textová část (anotace ateliérového projektu), formát .doc 

B - listinná - průvodní zpráva 

(vedoucímu práce) - výkresová – viz dokumentace příslušného předmětu 

 - prezentační panel – struktura obsahu odpovídá dokumentaci projektu 

 - model 

3. Zveřejnění práce: 

V termínech daných Časovým plánem akad. roku (příloha č. 1 Směrnice děkana č. 4) a dle zadání 

vedoucího práce student vystaví v určených prostorách prezentační panel své práce včetně hodnocení. 

výstava ateliérových prací zimní semestr 2016/2017  od 6.1.2017 

 letní semestr 2016/2017  od 18.5.2017 

 

  



B. ODEVZDÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH 

PRACÍ - VŠKP 
- rozumí se bakalářské, diplomové a disertační práce 

1. VŠKP práce budou odevzdávány dle zadání vedoucího práce a v souladu s časovým plánem 

příslušného akademického roku v rozsahu daném studijní dokumentací. Způsob odevzdávání prací 

se řídí „Směrnicí rektora č. 2/2009“ a „Dodatkem č. 1 k této směrnici“, která stanoví jejich 

předepsanou strukturu, formální úpravu, způsob odevzdávání, zveřejňování a uchovávání. 

2. Termíny odevzdání:  bakalářská práce 2017  9.5.2017 

obsah forem a časový rozpis bude stanoven vyhláškou 

diplomová práce 2017  16.5.2017 

obsah forem a časový rozpis bude stanoven vyhláškou 

3. Formy odevzdání: 

Student fakulty odevzdává úplnou verzi práce (kompletní dle zadání), předepsaná forma 

obsahově shodná: 

A – elektronická (použije systém StudIS VUT, modul MOJE ZÁVĚREČNÁ PRÁCE) 

Elektronická podoba obsahuje jeden soubor ve formátu .pdf (hlavní část práce - obsahuje 

zadání práce, průvodní zprávu) a jeden soubor ve formátu .zip (přílohy – obsahuje prezentační 

panel, všechny ostatní výkresy, max. velikost 50 MB). 

Aktivity studenta související s odevzdáváním VŠKP a realizované ve Studis, v modulu MOJE 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE: 

1) vloží požadovaná data – anotaci a klíčová slova (česky a anglicky) 

2) vloží elektronickou verzi své VŠKP (Hlavní dokument - formát .pdf a Přílohu – formát 

zip) 

3) potvrdí vložené údaje (odsouhlaseno studentem) – vygeneruje se „Prohlášení 

studenta o shodě listinné a elektronické formy VŠKP“ 

4) vytiskne „Prohlášení studenta o shodě“, podepíše student i vedoucí práce a v den 

odevzdání BP, resp. DP předá studijní referentce. 

 

B – listinná (odevzdává k hodnocení nezávislou porotou) 

Listinná verze musí obsahovat vlastní projekt (situace, půdorysy, řezy, pohledy, perspektivy, 

průvodní zprávu, prezentační panel ve formátu B1, seznam příloh, doporučené přílohy). 

Aktivity vedoucího práce související s odevzdáváním VŠKP budou zpřesněny vyhláškou měsíc 

před termínem odevzdání. 

4. Zveřejnění práce: 

Student odevzdává prezentační panel formátu B1 podlepený kapadeskou, umístěný pro vystavení 

před obhajobou práce v prostorách Fakulty architektury. 

Předepsané rozvržení panelu (viz následující schéma) je závazné. 



dokumentace projektu 

 

(situace, půdorysy, 

řezy, pohledy, 

vizualizace, zpráva…) 

* 

*volný pruh o výšce 7cm pro umístění jednotného označení vysokoškolské kvalifikační práce  

Pro prezentaci Vaší práce na webu fakulty jsou určeny obrázky odevzdané přes intranet FA – 

levé menu – odevzdání projektu 

- úvodní obrázek (zmenšenina plakátu), formát .jpg (250x150 pixelů) 

- 5 obrazových příloh dokumentujících odevzdávanou práci, formát .jpg (1600x1200 pixelů) 

- anotace projektu, formát .doc (max. 3500 znaků) – kopie anotace (česky a anglicky) v modulu 

„Moje závěrečná práce“ 

 

 

5. Posudky vedoucího a oponenta kvalifikační práce (zodpovídá vedoucí práce): 

Termín vložení do IS VUT a dodání podepsaných originálů na studijní oddělení: 

bakalářská práce  16.5.2017 

diplomová práce  23.5.2017 

disertační práce  nejpozději 5 dní před obhajobou 

 

 

6. Zveřejnění hodnocení státní závěrečné zkoušky: 

Následující den po obhajobě - poslední části SZZ - provede studijní oddělení. 

 


