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směrnice č. 6 děkana Fakulty architektury VUT v Brně 

PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM  

A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM 

PROGRAMU 2016/2017 

Oddíl č. 1  

Úvodní ustanovení  

1. Směrnice č. 6 děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium v bakalářském a magisterském studijním 

programu (dále jen směrnice) v akademickém roce 2016/2017 doplňuje Studijní a zkušební řád VUT v Brně 

(s výjimkou části třetí, dále jen SZŘ) jako vnitřní předpis k organizaci a uskutečňování bakalářského a 

magisterského studijního programu na Fakultě architektury VUT v Brně.  

2. Standardní délka studia bakalářského studijního programu (dále BSP) na FA VUT v Brně je 8 semestrů. 

Přesáhne-li však délka studia 10 semestrů, platí student dle § 58 odst. 3 zákona č. 111/98 Sb. poplatky 

spojené s jeho studiem.  

3. Standardní délka studia magisterského studijního programu (dále MSP) na FA VUT v Brně jsou 4 semestry. 

Přesáhne-li však délka studia 6 semestrů, platí student dle §58 odst. 3 zákona č. 111/98 Sb. poplatky spojené 

s jeho studiem.  

Oddíl č. 2  

Akademický rok a časové členění studia  

1. Přednáškovou skupinu tvoří studenti jednoho ročníku.  

2. Studijní skupinu tvoří přibližně jedna čtvrtina studentů ročníku. Velikost studijní skupiny se pohybuje od 20 

do 25 studentů. Rozdělení do studijních skupin se uplatňuje ve výuce plošné.  

3. Rozvrhovou skupinu tvoří studenti, kteří jsou přihlášeni do jednotlivých předmětů tam, kde je to možné. Jsou 

to především ateliéry a povinně volitelné předměty v BSP a volitelné semináře v MSP.  

4. Studijní plán BSP je standardně strukturován do 1. až 4. ročníku. Poslední (8.) semestr je vymezen pro práci 

na bakalářské práci.  

5. Studijní plán MSP je standardně strukturován do 1. až 2. ročníku. Poslední (4.) semestr je vymezen pro práci 

na diplomové práci.  

6. Z časového hlediska probíhá výuka v rocích studia, které udávají dobu, během níž student postupně absolvuje 

předepsané předměty studijního plánu.  

7. Časový plán akademického roku je přílohou č. 1 této Směrnice.  

Oddíl č. 3  

Studijní plány  

1. Strukturovaný seznam předmětů studia je přílohou č. 2 a č. 3 této Směrnice.  

2.  Zápisy a absolvování předmětů povinných a povinně volitelných jsou povinné. Zápisy a absolvování předmětů 

volitelných jsou dobrovolné. Za volitelné předměty se rovněž považují všechny povinné a povinně volitelné 

předměty absolvované dobrovolně nad rámec studijního plánu.  

Oddíl č. 4  

Rada studijního programu  

1. Rada studijního programu (dále jen Rada) je sestavena z děkanem jmenovaných akademických pracovníků 
FA VUT v Brně a proděkana pro studium.  

2. Jednotliví členové jsou jmenováni na funkční období jednoho akademického roku.  
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3. Členství v Radě je nezastupitelné.  

4. Předsedou Rady je proděkan pro studium.  

5. Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.  

6. Rozhodnutí Rady je platné, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.  

7. Pro revokaci usnesení Rady musí hlasovat nadpoloviční většina členů Rady.  

8. Rada může hlasovat veřejně nebo tajně. O způsobu hlasování rozhoduje předseda Rady.  

9. Do náplně činnosti Rady patří kromě činností vyjmenovaných v článku 4, odst. 1) SZŘ VUT v Brně ještě 
posoudit otevření povinně volitelných předmětů v bakalářském studijním programu a volitelných seminářů v 
magisterském studijním programu,  

10. Rada vydává doporučení děkanovi ve věcech vyjmenovaných v článku 4, odst. 1) SZŘ VUT v Brně a oddílu 
4, odst. 9 této Směrnice.  

Oddíl č. 5.  

Kreditový systém  

1. Každému předmětu studijního plánu zakončenému zkouškou, zápočtem, nebo klasifikovaným zápočtem je 

zpravidla přiřazen počet kreditů, který odpovídá počtu hodin výuky týdně v jednom semestru. Předměty 

studijního plánu jednoho ročníku představují hodnotu 60 kreditů při stanoveném počtu 24 výukových hodin 

týdně v případě BSP a 24 výukových hodin týdně v případě MSP v jednom semestru.  

2. Kredity jsou přiřazeny předmětům povinným a povinně volitelným, nikoliv předmětům volitelným nebo 
absolvovaným dobrovolně nad rámec studijního plánu.  

Oddíl č. 6.  

Způsob výuky a její zabezpečování  

1. Těžištěm výuky na FA VUT v Brně je předmět Ateliérová tvorba.  

2. Způsob a forma zpracování a odevzdání projektu je dána zadáním vedoucího práce v souladu s časovým 
plánem akademického roku, příloha č. 1 a č. 4 této Směrnice.  

3. V ateliérové výuce si mohou studenti zvolit učitele a téma práce registrací přes intranet FA VUT. Učitelé pak 

určí počet studentů, které budou učit, při snaze o to, aby jejich pedagogická kapacita byla naplněna.  

4. Studenti se přihlásí do ateliérové výuky příslušného ústavu v termínu vyhlášeném děkanem, zpravidla v 
závěru předcházejícího semestru.  

5. Studenti mají v rámci BSP za povinnost absolvovat jednou ateliérovou výuku v rozsahu měřítka:  
 ateliér malé stavby – DŮM 

 ateliér velké stavby – DŮM A MÍSTO 

 ateliér souboru staveb – MĚSTO A MÍSTO 

 dvakrát volné téma 

6. Studenti BSP si volí ateliérový projekt v rozsahu měřítka i volného zadání s přihlédnutím k vazbě na jednotlivé 
semestry:  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

1. sem 2. semestr 3. semestr 4. semestr 5. semestr 6. semestr 7. semestr 8. semestr 

 základy arch. 

navrhování 

ateliér malé 

stavby 

ateliér 

velké 
stavby 

ateliér 

souboru 
staveb 

volné 

zadání 

volné 

zadání 

bakalářská 

práce 

 
7. Nepřihlásí-li se student ve stanoveném termínu do Ateliérové tvorby, ztrácí nárok na volbu učitele a tématu. 

Termíny a postup při vypisování témat a přihlašování studentů stanoví vyhláška proděkana pro výuku.  

8. Studenti BSP jsou povinni přijít k první konzultaci zadání ateliéru do 14 dnů od začátku semestru. Ti, kteří si 

bez omluvy zadání v určeném termínu nevyzvednou, musí si předmět opakovaně zapsat v dalším roce studia.  

9. Studenti BSP mají za povinnost absolvovat ve 3. ročníku (letní semestr) jeden povinně volitelný předmět a 

ve 4. ročníku (zimní semestr) jeden povinně volitelný předmět. Student si vybírá z celkové nabídky povinně 

volitelných předmětů pro oba ročníky BSP. Nezapíše-li se student ve stanoveném termínu, ztrácí nárok na 

volbu tohoto předmětu. Každý povinně volitelný předmět je možno otevřít v případě alespoň 5 přihlášených 

studentů. 
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10. Povinný předmět Stavební projekt si registrují studenti 4. ročníku BSP za obdobných podmínek jako předmět 

ateliérová tvorba, tj. volí si učitele a téma.  

11. Studium v MSP je organizováno do modulů. Moduly odpovídají odbornému zaměření specializovaných 

ateliérů. Studijní plán modulu sestává z přednášek společných pro všechny studenty ročníku, individuálně 

vybraného specializovaného ateliéru a výběru z nabídky volitelných seminářů.  

12. Student zapsaný do 1. ročníku MSP si volí modul a specializovaný ateliér.  

13. Student se přihlašuje do modulů a specializovaných ateliérů registrací přes intranet FA VUT ve stanoveném 

termínu.  

14. Vedoucí ateliéru má právo vybrat si ze studentů přihlášených v prvním kole, pokud je jejich počet nadměrný. 

Z důvodu vysokého počtu uchazečů, či z důvodu nepřijatelných předchozích výsledků studia je v pravomoci 

vedoucího specializovaného ateliéru uchazeče odmítnout.  

15. Studenti MSP budou zařazeni do modulů s přihlédnutím k jejich zájmu a výběru učitelů. Konečné rozdělení 

bude zveřejněno nejpozději týden před zahájením výuky. V týdnu po zveřejnění je možno reagovat na 

případné závažné důvody ke změně zařazení studenta do modulu nebo specializovaného ateliéru. Studenti, 

kteří nevyužili možnosti volby, budou do ateliérů zařazeni proděkanem pro studium.  

16. Dnem zahájení výuky na FA vstoupí rozdělení studentů do modulů v platnost a je závazné pro celé studium 

v MSP. Vzhledem k charakteru ateliérové tvorby, nelze zapsané moduly či ateliéry v průběhu MSP měnit.  

Oddíl č. 7  

Studijní poradenství  

1. Informace poskytuje studentovi fakulta prostřednictvím studijního oddělení ve věcech organizačních. Ve 
věcech individuální skladby studijního plánu pak proděkan pro studium.  

Oddíl č. 8  

Ověřování studijních výsledků  

1. Účast na průběžných kontrolách studia (kritiky, kontrolní testy, domácí práce, klauzurní práce apod.) v 
plánovaných termínech je povinná a je nedílnou součástí závěrečného hodnocení výsledků studia.  

2. V rámci ateliérové tvorby se v průběhu každého semestru uskuteční nejméně tři kritiky.  

Oddíl č. 9 

Zápočet a klasifikovaný zápočet  

1. Studentovi, který získal zápočet z předmětu zakončeného zápočtem a zkouškou a neukončil tento předmět 

vykonáním zkoušky do konce příslušného akademického roku, je při opakovaném zápisu předmětu tento 

zápočet uznán, nezmění-li se podmínky udělení zápočtu.  

2. Ateliérové práce se odevzdávají tak, aby mohly být vystaveny v příslušných ateliérech včetně klasifikace 

vedoucích učitelů, a to ve zkouškového období probíhajícího semestru (viz příloha č. 1 Časový plán). Přesný 

termín odevzdání a podmínky pro získání klasifikace stanoví vedoucí ateliérů a zveřejní ho na začátku 

semestru.  

3. Pokud student neodevzdá kompletní práci ve stanoveném termínu a řádně se neomluví, nebo jeho omluvu 

vedoucí ústavu neuzná, hodnotí se klasifikačním stupněm F (nevyhovující). Student, jehož ateliérová práce 

byla hodnocena známkou F, nemůže získat klasifikovaný zápočet v náhradním termínu. Řádně omluvenému 

studentovi může vedoucí ústavu určit náhradní termín odevzdání práce. Hodnocení práce odevzdané v 

náhradním termínu je stejné jako u práce odevzdané v termínu řádném. 

Oddíl č. 10  

Zkouška  

1. Zkoušky na FA jsou ústní, písemné nebo kombinované (písemné a ústní).  

2. O druhu zkoušky (ústní, písemné, kombinované) rozhoduje vedoucí ústavu. U kombinované zkoušky je 

konání druhé části zkoušky (ústní) podmíněno úspěšným absolvováním první (písemné) části zkoušky.  
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3. Zkušební testy písemných zkoušek připravují a opravují přednášející učitelé. Ústní zkoušku koná student 

zpravidla u přednášejícího učitele. Výjimečně může vedoucí ústavu pověřit zkoušením i jiného učitele.  

4. Zkoušky konají studenti zejména ve zkouškovém období. Zkoušky včetně opravných termínů musí být 

vykonány do 31. července příslušného akademického roku. V srpnu již nemohu být z důvodu elektronických 

zápisů vypisovány žádné termíny zkoušek.  

5. Řádné termíny a místa konání zkoušek v bakalářském i magisterském studijním programu jsou proděkanem 

pro výuku zveřejněny formou rozvrhu zkoušek nejpozději týden před začátkem zkouškového období na 

intranetu. Garanti jednotlivých předmětů zveřejní konání 1. a 2. opravného termínu zkoušek na intranetu 

nejpozději v 1. týdnu zkouškového období v souladu s bodem 6 tohoto oddílu.  

6. Pokud se student nedostaví ke zkoušce v řádném termínu, nebo od ní odstoupí nebo byl klasifikován známkou 

F (nevyhovující), může vykonat zkoušku ve dvou opravných termínech. Termíny určí a zveřejní v 

dostatečném předstihu garant příslušného předmětu. Řádně omluvenému studentovi dle článku 12, odst. 10) 

SZŘ VUT v Brně určí garant předmětu náhradní termín konání zkoušky. V tomto případě je tento termín 

považován za první ze tří možných.  

Oddíl č. 11  

Klasifikační stupnice  

1. Pro hodnocení úrovně požadovaných aktivit klasifikovaným zápočtem a úrovně znalosti problematiky 

předmětu zkouškou se pro zápis do výkazu o studiu a do informačního systému na Fakultě architektury 

používá klasifikační stupnice ECTS.  

2. Klasifikace se do výkazu o studiu zapisuje ve formě: písmeno / odpovídající počet celých bodů (např. A/95).  

3. Pro potřebu centrální evidence jsou písmena vyjádřena přiřazenými hodnotami uvedenými v tabulce článku 

13 SZŘ VUT.  

Oddíl č. 12  

Průměrná klasifikace studenta  

1. Pro výpočet váženého studijního průměru jsou písmena vyjádřena přiřazenými hodnotami uvedenými v 

článku 14, odst. 1) SZŘ VUT.  

Oddíl č. 13  

Zápis do dalšího roku studia  

1. Zápisy se konají v termínech stanovených děkanem v souladu s vyhlášeným časovým plánem akademického 

roku. Zápisy studentů do 1. ročníku BSP a 1. ročníku MSP probíhají prezenční formou, zápisy studentů do 2. 

- 4. ročníku BSP a 2. ročníku MSP probíhají elektronicky.  

2. Student si zapisuje povinné a povinně volitelné předměty studijního plánu příslušného ročníku a předměty 

nižšího ročníku, které neabsolvoval. Může si zapsat předměty vyššího ročníku, které chce studovat s 

předstihem a volitelné předměty.  

3. Řádně absolvované předměty nelze znovu zapsat. Povinné a povinně volitelné předměty si může student 

opakovaně zapsat pouze jednou (viz SZŘ VUT, článek 6, odst. 2).  

4. Do prvního roku studia si student zapíše všechny předměty studijního plánu 1. ročníku BSP.  

5. Do dalšího roku studia se student může zapsat při dodržení zásad stanovených SZŘ VUT a těchto podmínek:  

a) minimální součet kreditů, které student získal za všechny předchozí roky studia, musí v BSP odpovídat 
uvedeným hodnotám:  

zápis do roku studia BSP  požadovaný počet dosažených kreditů  

2. rok studia  45 kreditů  

3. rok studia  95 kreditů  

4. rok studia  135 kreditů  

zápis do roku studia 

MSP  

požadovaný počet dosažených kreditů  

2. rok studia  42 kreditů  

 
b) vážený studijní průměr (VP) za všechny předchozí roky studia nesmí přesáhnout hodnotu 2,5.  
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c) úspěšné absolvování minimálně jednoho ateliéru v předchozím roce studia.  

Oddíl č. 14  

Přerušení studia  

1. Celková přípustná doba přerušení studia nesmí překročit standardní dobu studia – v BSP 4 roky, v MSP 2 

roky (článek 18 SZŘ VUT).  

2. Student MSP však musí požádat děkana fakulty o stanovení podmínek pro další pokračování studia v MSP 

vzhledem k průběhu a obsahu specializovaných modulů MSP.  

Oddíl č. 15  

Uznání části studia  

1. Student, který absolvoval část předchozího studia na stejné nebo jiné vysoké škole příbuzného zaměření, 

může požádat o uznání jednotlivých předmětů nebo celých ročníků s ohledem na obsah příslušného ročníku 

studijního programu. Uznány jsou zpravidla předměty hodnocené A, B, C s datem absolvování ne starším 5 

let ke dni zápisu.  

2.  Uznávání části studia absolvovaného v zahraničí podléhá ustanovením článku 20, odst. 2) až 7) SZŘ VUT. V 

případě studia v délce jednoho nebo více semestrů dle pravidel obsažených v příloze č. 6 této Směrnice je 

studentovi uznáno studium jako celek za každý jednotlivý semestr včetně příslušného počtu kreditů.  

Oddíl č. 16  

Řádné ukončení studia  

1. K řádnému ukončení studia musí student získat 240 (210+30 za bakalářský projekt) kreditů v bakalářském 

studijním programu a 120 (90+30 za diplomní projekt) kreditů v magisterském studijním programu.  

Oddíl č. 17  

Státní závěrečná zkouška  

1. Studium BSP je ukončeno státní závěrečnou zkouškou v bakalářském studijním programu.  

2. Studium MSP je ukončeno státní závěrečnou zkouškou v magisterském studijním programu.  

3. Státní závěrečná zkouška v BSP se člení na tyto části:  
a) ústní zkouška z předmětů: Navrhování staveb; Stavitelství; Teorie, vývoj a dějiny architektury a 

urbanismu (uskuteční se v 7. semestru BSP),  
b) obhajoba bakalářské práce (uskuteční se v 8. semestru BSP).  

4. Státní závěrečná zkouška v MSP se člení na tyto části:  
a) ústní zkouška z předmětů: Teorie architektury a urbanismu; Legislativa v architektonické praxi 

(uskuteční se ve 3. semestru MSP),  
b) obhajoba diplomové práce (uskuteční se ve 4. semestru MSP).  

5. Obhajoby bakalářské práce nebo diplomové práce jsou organizovány Ústavem navrhování. 

6. Ústní zkouška, která je součástí státní závěrečné zkoušky, se koná odděleně. Zkušební termíny jsou uvedeny 

v příloze č. 1. – Časový plán akademického roku této Směrnice. 

7. Zařazení studentů do jednotlivých termínů bude zveřejněno nejpozději do konce zimního semestru. Pokud 

se student nedostaví nebo od zkoušky odstoupí, ztrácí nárok na první termín. Omluvu přijímá pouze děkan 

FA nejpozději 3 dny před konáním zkoušky. Za organizaci ústních závěrečných zkoušek jsou, při dodržení 

této Směrnice, odpovědni garanti určení děkanem.  

8. Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce je poslední částí státní závěrečné zkoušky v příslušném studijním 

programu a může se uskutečnit až po vykonání ústní zkoušky.  

Oddíl č. 18  

Zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky  

1. Jednací řád zkušebních komisí je přílohou č. 5. této Směrnice.  

2. Za svolání komise pro státní závěrečné zkoušky odpovídají vedoucí příslušných ústavů.  
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Oddíl č. 19  

Bakalářská nebo diplomová práce  

1. Bakalářská nebo diplomová práce jsou vysokoškolské kvalifikační práce BSP a MSP obhajované před státní 

závěrečnou komisí jmenovanou děkanem fakulty. Jejich zpracování a odevzdání probíhá dle zadání vedoucího 

práce v souladu s časovým plánem akademického roku, příloha č. 1 a č. 4 této Směrnice, a dle Směrnice 

rektora č.2/2009.  

2. Témata bakalářských prací vypisují vedoucí bakalářských prací po projednání v Radě studijního programu. 

Zadání bakalářské práce obdrží studenti od svých učitelů.  

3. Témata diplomových prací vypisují vedoucí diplomových prací po projednání v Radě studijního programu. 

Zadání diplomové práce obdrží studenti od svých učitelů.  

4. Rada studijního programu může vyslovit souhlas s tématem bakalářské nebo diplomové práce, které jí v 

dostatečném časovém předstihu předloží k projednání student.  

5. Bakalářskou a diplomovou práci vedou akademičtí pracovníci: profesoři, docenti, Ph.D. a autorizované osoby.  

6. Student, který úspěšně splnil všechny studijní povinnosti BSP a získal 210 kreditů a úspěšně absolvoval ústní 

část státní závěrečné zkoušky, obdrží písemné zadání bakalářské práce dle Časového plánu akademického 

roku, příloha č. 1 této Směrnice. 

7. Student, který úspěšně splnil studijní povinnosti MSP a získal 90 kreditů a úspěšně absolvoval ústní část 

státní závěrečné zkoušky, obdrží písemné zadání diplomové práce dle Časového plánu akademického roku, 

příloha č. 1 této Směrnice.  

8. Bakalářská i diplomová práce (dále jen kvalifikační práce) je výhradně prací jednotlivce.  

9. Termín odevzdání kvalifikační práce je uveden v Časovém plánu akademického roku.  

10. Ve výjimečných případech může děkan určit náhradní termín odevzdání řádně omluvenému studentovi, který 

neodevzdal včas svou kvalifikační práci.  

11. Student, který odevzdá kvalifikační práci ve stanoveném termínu a práce je posouzena nezávislou porotou, 

vedoucím práce a oponentem, může dokončit studium v příslušném studijním programu státní závěrečnou 

zkouškou v řádném termínu.  

12. Student, který neodevzdá svou kvalifikační práci v řádném termínu, takže jeho práce není posouzena 

nezávislou porotou, může zpracovat a obhájit práci s novým zadáním v řádném termínu v následujícím 

akademickém roce.  

13. Rozhodne-li komise pro státní závěrečné zkoušky v příslušném studijním programu, že student, jehož 

kvalifikační práce je hodnocena známkou F, musí práci vypracovat s novým zadáním v následujícím 

akademickém roce.  

Oddíl č. 20  

Hodnocení státní závěrečné zkoušky  

1.  Zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v BSP nebo MSP hodnotí bakalářskou nebo diplomovou práci 
na základě obhajoby studenta s přihlédnutím k hodnocení vedoucího práce a návrhu klasifikace oponenta. 
Viz příloha č. 5 - Jednací řád zkušebních komisí 2016/2017.  

Oddíl č. 21  

Závěrečné ustanovení  

1. Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.  

2. Současně se ruší Směrnice děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium v bakalářském a 
magisterském studijním programu ze dne 1. září 2015.  

 

 

 

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.  

děkan Fakulty architektury VUT v Brně  
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příloha č. 1 doplňující směrnici děkana FA pro studium v BSP a MSP 

ČASOVÝ PLÁN STUDIA 2016/2017  

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 

28.6.2016 zápisy studentů 1. ročníku BSP   

1.9.2016 zápisy studentů po přerušení studia a přijatých do BSP, příp. MSP na 
odvolání 

zápisy studentů do 2., 3. a 4. ročníku BSP probíhají elektronicky 

VÝUKA 
19.9.2016 zahájení výuky 1.- 4. ročníku BSP 

23.9.2016 imatrikulace studentů 1. ročníku 

19.9. – 16.12.2016 13 týdnů výuky zimního semestru 

19.12. – 
30.12.2016 

vánoční prázdniny 

6.1.2017 odevzdání + výstava ateliérových prací 

1., 2., 3. ROČNÍK BSP 
2.1.- 3.2.2017 5 týdnů zkouškové období 

6.2.-5.5.2017  13 týdnů výuky letního semestru 

9.5.-9.6.2017* 5 týdnů zkouškové období 

17.5.2017 odevzdání + výstava ateliérových prací 

4. ROČNÍK BSP 
2.1.- 13.1.2017* 2 týdny zkouškové období 

16.1.- 20.1.2017 1 týden termíny pro opravné zkoušky  

23.1.2017 kontrola ukončení studia v BSP  

ŘÁDNÉ UKONČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA 
 termíny konání ústní částí státní zkoušky 

30.1.- 3.2.2017* řádné termíny konání ústních zkoušek z Navrhování staveb, 
Stavitelství a Teorie, vývoje a dějin architektury a urbanismu 

6.- 8.2.2017* opravný termín  
 

13.2.-5.5.2017 12 týdnů bakalářská práce 

9.5.2017 odevzdání bakalářské práce vedoucímu + elektronická forma 

9.5.2017 odevzdání bakalářské práce k hodnocení a prezentaci 

10.5.2017 zasedání nezávislé poroty 

22. a 23.5.2017* závěrečná část státní zkoušky - obhajoba bakalářského 
projektu 

9.6.2017 promoce bakalářů 

*/ přesná data konání budou zveřejněna vyhláškou    
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MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 

ZÁPIS 
9.6.2016 zápisy studentů 1. ročníku MSP přijatých bez přijímací zkoušky 

30.6.2016 zápisy studentů 1. ročníku MSP přijatých na základě přijímací zkoušky 

1.9.2016 zápisy studentů po přerušení studia a přijatých do MSP na odvolání 

zápisy studentů do 2. ročníku MSP probíhají elektronicky 

VÝUKA 

19.9.2016 zahájení výuky 1.- 2. ročníku MSP 

19.9.-16.12.2016  13 týdnů výuky zimního semestru 

19.12.  - 30.12.2016 vánoční prázdniny 

6.1.2017 odevzdání + výstava ateliérových prací 

1. ROČNÍK MSP 
2.1.- 3.2.2017* 5 týdnů zkouškové období 

6.2.-5.5.2017 13 týdnů výuky letního semestru 

17.4.2017 velikonoční pondělí 

9.5.-9.6.2017* 5 týdnů zkouškové období 

17.5.2017 odevzdání + výstava ateliérových prací 

2. ROČNÍK MSP  
2.1.- 13.1.2017* 2 týdny zkouškové období  

16.- 20.1.2017* 1 týden termíny pro opravné zkoušky  

23.1.2017 kontrola ukončení studia  

ŘÁDNÉ UKONČENÍ MAGISTERSKÉHO STUDIA  
 termíny konání ústní částí státní zkoušky 

26.1.- 3.2.2017* řádné termíny 

konání ústních zkoušek z Teorie architektury a urbanismu, 
z Legislativy v arch. praxi 

6.- 8.2.2017 opravný termín  

 

21.2.-12.5.2017 12 týdnů diplomová práce 

15.5.2017 odevzdání diplomové práce vedoucímu učiteli + 
elektronická forma 

15.5.2017 odevzdání diplomové práce k hodnocení a prezentaci 

16.5.2017 zasedání nezávislé poroty 

29. a 30.5.2017* závěrečná část státní zkoušky - obhajoba diplomové 
práce 

16.6.2017 promoce inženýrů 

*/ přesná data konání budou zveřejněna vyhláškou 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017 / 2018    

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 

den otevřených dveří 1.11.2016 v 15:00  
(veletrh Gaudeamus 1.-
4.11.2016) 

přijímání přihlášek do 30.11.2016 

instruktáž dozoru při TZ 5.1.2017 

talentová zkouška 11. – 18.1.2017   

náhradní termín talentové zkoušky 23.1.2017 

vyhodnocení talentové zkoušky leden 2017  

2. část přijímací zkoušky je nahrazena výsledkem testu 
Obecných studijních předpokladů 
nebo jeho slovenské verze 
Všeobecné študijné predpoklady 
složeném v rámci Národních 
srovnávacích zkoušek (Scio), který 
se koná v termínech uvedených na 
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www.scio.cz/nsz. Vzhledem k 
nabídce několika termínů NSZ fakulta 
náhradní termín této části zkoušek 
neorganizuje. Nejzazší možný termín 
pro vykonání NSZ je 4.3.2017). 

zápis přijatých 27.6.2017 + 1.9.2017 

 

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 

přijímání přihlášek do 15.3.2017 

zápis přijatých bez přijímací zkoušky 9.6.2017 

přijímací zkouška pro ty, co nevyhověli 
podmínce přijetí bez př. zkoušky 

14.6.2017 

zápis přijatých, kteří uspěli při přijímací 
zkoušce 

29.6.2017 

 

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 

přijímání přihlášek do 31.3.2017 

přijímací zkouška 2.6.2017 

zápis přijatých 1.9.2017 

 

 

  

http://www.scio.cz/nsz
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příloha č. 2 doplňující směrnici děkana FA pro studium v BSP a MSP 

STRUKTUROVANÝ SEZNAM PŘEDMĚTŮ 

V BSP 2016/17 
 

1. ročník BSP 

ZIMNÍ SEMESTR 
Kód Název př. cv. uk ústav garant kred 

TY1 typologie I - obytné stavby 1 0 zk UT arch. Kratochvíl 1 

TY2 typologie II - veřejné stavby 1 0 z UT arch. Kratochvíl 1 

DR1 dějiny architektury 1 2 0 zk UT doc. Hrubý 2 

ZAR základy architektury 2 2 klz UT doc. Drápal 8 

PS1 pozemní stavitelství 1 2 2 z, zk US Ing. Mikeš 4 

STM stavební materiály 2 0 zk US doc. Petříčková 3 

TK1 teorie konstrukcí 1 2 1 z, zk US doc. Petříčková 3 

MAG matematika a geometrie 2 2 klz US doc. Petříčková 4 

VT1 výtvarná tvorba I 0 2 klz UZ doc. Navrátil 2 

VY1 digitální zobrazování 1 0 (2) z UZ doc. Viktorin (2) 

 hodin týdně 14 11 25   30 

 

LETNÍ SEMESTR  

Kód Název př. cv. Uk ústav garant kred 

ZAN základy architektonického navrh. 0 5 klz UT doc. Drápal 7 

TY3 typologie III - veřejné stavby 2 0 zk UT arch. Kratochvíl 2 

IAV1 interiér a výstavnictví 2 2 klz UPT arch. Mléčka 2 

DR2 dějiny architektury II 2 0 zk UT doc. Hrubý 2 

U11 základy a vývoj urbanismu 2 1 z, zk UU doc. Wittmann 3 

SOA soudobá architektura 2 0 klz UT arch. Šmídek 2 

PS2 pozemní stavitelství II 2 2 z, zk US Ing. Mikeš 4 

TK2 teorie konstrukcí II 1 1 z, zk US doc. Petříčková 2 

VT2 výtvarná tvorba II 0 2 klz UZ doc. Navrátil 2 

VY2 digitální zobrazování 2 0 (2) z UZ RNDr. Koutná (2) 

BA1 angličtina 0 (2) z FAST prod. pro studium (1) 

IG1 informační gramotnost 1 0 (1) z UT prod. pro vědu  
 

hodin týdně 13 18 31 
  

30 

 

 

 
 

2. ročník BSP 

ZIMNÍ SEMESTR 

Kód Název př. cv. uk ústav garant kred 

AT1 ateliér malé stavby - DŮM 0 8 klz UN prod. pro 

studium 

11 

TY4 typologie IV-průmyslové stavby 1 0 zk UT arch. Kratochvíl 1 

TY5 typologie V-zemědělské stavby 1 0 zk UT arch. Kratochvíl 1 

ORP obnova a rekonstrukce památek 2 2 zk UT doc. Hrabec 4 

DR3 dějiny architektury III 2 0 zk UT doc. Hrubý 2 

PS3 pozemní stavitelství III 2 2 z, zk US prof. Chybík 4 
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NK1 nosné konstrukce I 2 1 z, zk US doc. Petříčková 2 

VT3 výtvarná tvorba III 0 2 klz UZ MgA. Šebánek 2 

VY3 digitální zobrazování 3 0 2 klz UZ RNDr. Koutná 2 

BA2 angličtina 0 (2) z FAST prod. pro 

studium 

(1) 

 
hodin týdně 10 19 29 

  
30 

        

LETNÍ SEMESTR 

Kód Název př. cv. uk ústav garant kred 

ATI ateliér velké stavby - DŮM A 

MÍSTO 

0 8 klz UN prod. pro 

studium 

11 

DR4 dějiny architektury IV 2 0 zk UT doc. Hrubý 2 

U22 urbanismus - stavba měst 1 3 z, zk UU doc. Wittmann 4 

APE aplikovaná ekologie 1 1 z, zk UU doc. Wittmann 2 

PS4 pozemní stavitelství IV 2 2 z, zk US prof. Chybík 4 

NK2 nosné konstrukce II 1 1 z, zk US doc. Petříčková 2 

VT4 výtvarná tvorba IV 0 2 klz UZ doc. Navrátil 2 

VY4 digitální zobrazování 4 0 (2) z UZ doc. Viktorin (2) 

BA3 angličtina 0 (2) z FAST prod. výuka (1) 
 

hodin týdně 8 20 28 
  

30 

 

  



12 
 

3. ročník BSP 

ZIMNÍ SEMESTR 

Kód Název př. cv. uk ústav garant kred 

AT3 ateliér souboru staveb - MĚSTO A 

MÍSTO 

0 8 klz UU doc. Havliš 11 

DR5 dějiny architektury V 2 0 zk UT doc. Hrubý 2 

URK urbanistické kompozice 2 1 z, 

zk 

UU doc. Wittmann 3 

U23 sídla a osídlení 1 0 klz UU doc. Wittmann 1 

NK3 nosné konstrukce III 2 1 z, 

zk 

US doc. Petříčková 3 

TB1 technika budov I 1 2 z, 

zk 

US doc. Meixner 3 

PR1 prostředí staveb I 1 1 klz US Ing. Suchánek 2 

VT5 výtvarná tvorba V 0 2 klz UZ arch. Kratochvíl 2 

BA4 angličtina 0 2 zk FAST prod. výuka 3 
 

hodin týdně 9 17 26 
  

30 
        

LETNÍ SEMESTR 

Kód Název př. cv. uk ústav garant kred 

AT4 ateliér-VOLNÉ ZADÁNÍ 1 0 8 klz UN prod. studium 14 

TEA teorie a estetika architektury 2 0 zk UT doc. Drápal 2 

UR5 urbanismus - územní plán 2 1 klz UU doc. Kopáčik 2 

SOC sociologie 1 0 zk UU doc. Wittmann 1 

TB2 technika budov II 1 2 z, 

zk 

US doc. Meixner 3 

PR2 prostředí staveb II 1 1 z, 

zk 

US Ing. Suchánek 2 

TIN technická infrastruktura 2 0 klz US doc. Kopáčik 2 

VT6 výtvarná tvorba VI 0 2 klz UZ MgA. Šebánek 2 

  * povinně volitelný předmět 0 2 klz     2 
 

hodin týdně 9 16 25 
  

30 

Nabídka volitelných předmětů 

Kód Název uk ústav garant kred 

AKR Architektonická kritika klz UT doc. Drápal 2 

ATV Architektonické tvarosloví klz UT doc. Hrubý 2 

DEM1 Design manuál I klz UN prof. Pelčák 2 

FIG Figurální kresba klz UZ MgA. Šebánek 2 

FO1 Fotografie a architektura I klz UPT arch. Ponešová 2 

PSA Prostor a světlo v architektuře klz UPT doc. Palacký 2 

LAR Lidová architektura klz UPP doc. Hrabec 2 

RIO Rekonverze uvolněných industriálních objektů klz UPP prof. 

Zemánková 

2 

TNB Teorie navrhování B klz UN prof. Pelčák 2 

4. ročník BSP 

ZIMNÍ SEMESTR 

Kód Název př. cv. uk ústav garant kred 

AT5 ateliér-VOLNÉ ZADÁNÍ II 0 8 klz UN prod. pro 

studium 

14 

DV1 dějiny výtvarného umění I 2 0 zk UT doc. Horáček 2 

TVK tvorba krajiny 2 0 klz UU doc. Wittmann 2 

SP1 stavební právo I 2 0 zk US doc. Kopáčik 1 

SPR stavební projekt 0 5 klz US doc. Meixner 5 

AST stavební techniky 2 0 klz US doc. Petříčková 2 

VT7 výtvarná tvorba VII 0 2 klz UZ doc. Makovský 2 

  * povinně volitelný předmět 0 2 klz 
 

  2 

SZZ navrhování staveb zk 
 

prod. pro 

studium 
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SZZ stavitelství zk 
 

prod. pro 

studium 

 

SZZ teorie, vývoj a dějiny architektury a urbanismu zk 
 

prod. pro 
studium 

 

 
hodin týdně 8 17 25 

  
30 

        

LETNÍ SEMESTR 

Kód Název př. cv. uk ústav garant kred 

BP bakalářský projekt 
 

24 
  

prod. pro 

studium 

30 

 
hodin týdně 0 24 24 

  
30 

Nabídka volitelných předmětů 

Kód Název uk ústav garant kred 

AAP Aktuální architektura vnitřního prostoru klz UPT arch. Mléčka 2 

AGV Architektura, geometrie a výpočetní 

technika 

klz UPT arch. Foretník 2 

DEM2 Design manuál II klz UN prof. Pelčák 2 

EPM Microstation v urbanismu klz UU arch. Františák 2 

EUS Materiály, konstrukce a technologie 

energeticky úsporného stavitelství 

klz US prof. Chybík 2 

INA1 Interpretace architektury klz UT doc. Hrubý 2 

NEM Neviděné město klz UPT arch. Foretník 2 

NES Zásady navrhování ekologických staveb klz UU prof. Urbášková 2 

PAD Parametrický design klz UZ arch. Kratochvíl 2 

KOV Prostor a tvar klz UPT doc. Palacký 2 

RPP Rekonstrukce památek v praxi klz UPP doc. Hrabec  2 

SAS Sanace staveb klz US doc. Žabičková 2 

SMA1 Prostor v moderní architektuře klz UT prof. Šlapeta 2 

TNB2 Teorie navrhování B2 klz UN prof. Pelčák 2 

VM1 Vědomá modernizace obytných budov I klz US doc. Meixner 2 

 

příloha č. 3 doplňující směrnici děkana FA pro studium v BSP a MSP 

STRUKTUROVANÝ SEZNAM PŘEDMĚTŮ 

V MSP 2016/17 
 

Studium v magisterském studijním programu je organizováno do modulů. Moduly odpovídají odbornému 

zaměření specializovaných ateliérů. Studijní plán modulu sestává z přednášek společných pro všechny studenty 

ročníku, individuálně vybraného modulového specializovaného ateliéru a výběru z nabídky povinně volitelných 

předmětů.  

Student zapsaný do 1. ročníku magisterského studijního programu si volí modulový specializovaný ateliér. 

Student se přihlašuje do modulového specializovaného ateliéru přes INTRANET FA ve stanoveném termínu, a to 

ve dvou kolech. 

Vedoucí ateliéru má právo vybrat si studenty, převyšuje-li počet přihlášených jeho kapacitu. Z důvodu vysokého 

počtu uchazečů, či z důvodu předchozích nepřijatelných výsledků studia je v pravomoci vedoucího modulového 

specializovaného ateliéru uchazeče odmítnout. 

Studenti budou zařazeni do modulových specializovaných ateliérů s přihlédnutím k jejich zájmu a výběru učitelů.   

Dnem zahájení výuky na FA vstoupí rozdělení studentů do modulů v platnost a je závazné pro celé studium v 

MSP. Vzhledem k charakteru ateliérové tvorby nelze modulové specializované ateliéry v průběhu MSP měnit.  

Modulové specializované ateliéry MSP vedou interní nebo externí učitelé. Externí učitel musí mít ve svém týmu 

alespoň jednoho z interních členů ateliéru, který zajišťuje příslušný modul. 

Seznam modulů 

modu
l 

název modulu ústa
v 

garant modulu 

M1 ARCHITEKTURA MĚSTA UN doc. NOVÁK 

M2 RES PUBLICA UN arch. NOVÝ 

M3 STAVBA, PROSTOR, MĚSTO UN prof. PELČÁK 
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M4 UMĚNÍ V UMĚNÍ UZ doc. MAKOVSKÝ 

M5 POSTINDUSTRIÁLNÍ MĚSTO A POSTAGRÁRNÍ 
KRAJINA 

UU doc. HAVLIŠ 

M7 ARCHITEKTONICKÝ PROSTOR UPT doc. PALACKÝ 

M8 TEORIE A ARCHITEKTONICKÁ TVORBA UT prof. ŠLAPETA 

M9 TEORIE, DĚJINY, TECHNIKA A PAMÁTKOVÁ PÉČE 
V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU 

UPP doc. HRABEC 

 

1. ročník MSP 

ZIMNÍ SEMESTR 

Kód Název př. cv. uk ústav garant kred 

AxZ modulový specializovaný ateliér M1-

8 

0 12 klz x garant M 16 

MxZ modulový seminář I. M1-M8 2 0 klz x garant M 2 

SAU soudobé teorie architektury 2 0 zk UT arch. Šmídek 2 

SMT rekonstrukce, poruchy a sanace 

staveb 

2 0 zk US doc. Žabičková 2 

PES prostředí a energetika staveb 2 0 klz US Ing. Suchánek 2 

GRT grafické techniky 0 2 klz UZ doc. Navrátil 2 

  povinně volitelný předmět* 0 2 klz 
 

  2 

IG2 informační gramotnost 2 0 (2) z UT prod. pro vědu 2 
 

hodin týdně 8 18 26 
  

30 
        

LETNÍ SEMESTR 

Kód Název př. cv. uk ústav garant kred 

AxL modulový specializovaný ateliér M1-

8 

0 12 klz x garant M 18 

MxL modulový seminář II M1-M8 2 0 klz x garant M 2 

TEU soudobé teorie urbanismu 2 0 zk UU doc. Havliš 2 

SPK ** speciální konstrukce M1-M4, M7-

M8 

2 0 zk US doc. Petříčková 2 

URS ** urbánní strategie M5 1 1 
 

UU doc. Havliš 
 

PAP ** památková péče M9 2 0  UPP doc. Hrabec  

TES technika staveb 2 0 klz US doc. Meixner 2 

PRE prezentace 0 2 klz UZ arch. Kratochvíl 2 

  povinně volitelný předmět* 0 2 klz 
 

  2 
 

hodin týdně 8 16 24 
  

30 

Nabídka volitelných předmětů – ZIMNÍ SEMESTR 

Kód Název uk ústav garant kred 

ABH2 Architektonické bariéry – handicap II klz UPT arch. 

Žalmanová 

2 

INA2 Interpretace architektury klz UT doc. Hrubý 2 

MOR Morfologie města klz UPP prof. Koutný 2 

MVU1 Moderní vývoj a teorie urbanismu I klz UU arch. Kristek 2 

SSS2 Symbolika sakrálních staveb II klz UPT arch.Mléčka 2 

SVT Scénografie - výstavní tvorba klz UPT arch. Mléčka 2 

TNM1 Teorie navrhování klz UN prof. Pelčák 2 

VIZ Emotivní vizualizace klz UZ arch. Kratochvíl 2 

VMB Vědomá modernizace obytných budov II klz US doc. Meixner 2 

Nabídka volitelných předmětů – LETNÍ SEMESTR 

Kód Název uk ústav garant kred 

AAP2 Aktuální architektura vnitřního prostoru-

design 

klz UPT arch. Žalmanová 2 

DJ2 Umělecká řemesla klz UPT arch. Marek 2 

DPS Diagnostika prostředí staveb klz US Ing. Suchánek 2 

FO2 Fotografie a architektura II klz UPT arch. Ponešová 2 
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KDT Kulturní dědictví a tvorba architekta klz UPP prof. Zemánková 2 

KST Konverze staveb klz UPP prof. Zemánková 2 

MVU2 Moderní vývoj a teorie urbanismu klz UU doc. Havliš 2 

PRM Plánování rozvoje města a regionu klz UPP prof. Koutný 2 

PUS Proces trvale udržitelného stavitelství klz US doc. Žabičková 2 

SEI Stavitelství a environmentální inženýrství klz US prof. Chybík 2 

SMA2 Prostor v moderní architektuře klz UT prof. Šlapeta 2 

TNM2 Teorie navrhování klz UN prof. Pelčák 2 

VYM2 Pokročilé architektonické vizualizace a 

animace 

klz UZ doc. Viktorin 2 

 

2. ročník MSP 

ZIMNÍ SEMESTR 

Kód Název př. cv. uk ústav garant kred 

AxZ2  modulový specializovaný ateliér 0 12 klz x garant M 18 

MxZ2 modulový seminář III 2 0 klz x garant M 2 

ARP architekt v praxi 2 0 klz UT doc. Horáček 2 

SPZ aplikované stavební právo a 

předpisy 

2 0 klz UU doc. Kopáčik 2 

KPS konstrukce pozemního stavitelství 2 0 zk US prof. Chybík 2 

RES realizace staveb, podnikání a 

finance 

2 0 zk US doc. Korytárová 2 

DSP design stavebních prvků 0 2 klz UZ doc. Makovský 2 

OCZ odborný cizí jazyk 
  

zk UT prod. studium 3 

SZZ teorie architektury a urbanismu zk 
 

prod. studium 
 

SZZ legislativa v architektonické praxi zk 
 

prod. studium 
 

 
hodin týdně 10 14 24 

  
33 

        

LETNÍ SEMESTR 

Kód Název př. cv. uk ústav garant kred 

DPx diplomová práce M1-M8 
 

24 SZZ x garant M 30 
 

hodin týdně 0 24 24 
  

30 
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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 
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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 
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- 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. 
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příloha č. 5 doplňující směrnici děkana FA pro studium v BSP a MSP 

JEDNACÍ ŘÁD  

ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ 2016/2017 
 

A. JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ 

ZKOUŠKY - ÚSTNÍ ČÁST 

1. Děkanem jmenovaná komise může zahájit svou práci v min. počtu 3 při zachování přítomnosti příslušného 

zkoušejícího každého předmětu, který je obsahem ústní části zkoušky. Tajemník komisi seznámí s průběhem 

státní zkoušky. Komise se dohodne na časovém postupu. V případě absence předsedy či některého z 

delegovaných zkoušejících, kontaktuje tajemník proděkana pro studium, případně studijní referentku. 

2. Tajemník pozve studenta k vylosování otázky či okruhu z každého předmětu, delegovaný zkoušející upřesní, 

popř. vymezí její znění. Otázky zaznamená tajemník do protokolu o státní závěrečné zkoušce. 

3. Studentovi je přímo v místnosti konání zkoušky vymezen čas na písemnou přípravu. (BSP v délce 25 minut, 

MSP v délce 15 minut). 

4. Po uplynutí doby přípravy pozve tajemník dalšího studenta k zadání otázek a vyměření jeho času na přípravu 

a předchozí student je vyzván k prezentaci svých odpovědí v jím zvoleném pořadí. Členové komise mohou 

položit doplňující dotazy. 

5. Po odchodu studenta a hostů se komise poradí, pak je student zavolán a předseda oznámí hodnocení 

jednotlivých zkoušek1) s respektováním pravidel uvedených v čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně. 

6. Tajemník zaznamená průběh obhajoby včetně podrobných reakcí studenta, dále klasifikaci jednotlivých 

předmětů do protokolu, předseda komise a její členové podepíší protokol. (Protokoly odevzdá tajemník ihned 

po ukončení zkoušek referentce studijního oddělení). 

 

Klasifikační stupnice 

A B C D E F 

výborně velmi 
dobře 

dobře uspokojivě dostatečně nevyhovující 

90 - 100 
bodů 

80 - 89 bodů 70 - 79 bodů 60 - 69 bodů 50 - 59 bodů 0 - 49 bodů 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 

B. JEDNACÍ ŘÁD ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ 

ZKOUŠKY – OBHAJOBY VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH 

PRACÍ (BAKALÁŘSKÉ NEBO DIPLOMOVÉ PRÁCE) 

1. Děkanem jmenovaná komise může zahájit svou práci v min. počtu 3. Tajemník komisi seznámí s průběhem 

státní zkoušky, dohodne se na časovém postupu. Komise se dohodne na časovém postupu. V případě absence 

předsedy, kontaktuje tajemník proděkana pro studium, případně studijní referentku. 

2. Tajemník pozve a představí všechny studenty a členy komise. V případě stejného zadání všech obhajujících 

studentů tajemník, případně vedoucí práce, seznámí se zadáním práce. Následuje, pokud mají studenti 

připravenu, prezentace analýz 

3. Komise je tajemníkem seznámena s profilem obhajujícího studenta (studijní průměr, hodnocení ústních částí 

státní závěrečné zkoušky), poté případně vedoucím práce s předloženým projektem, hodnocením vedoucího 

práce a návrhem klasifikace oponenta. 

4. Student obhájí svou práci a po přečtení posudků oponenta a vedoucího práce reaguje na případné připomínky 

a zodpoví dotazy členů komise. 

5. Po odchodu studenta a hostů se komise poradí, pak je student zavolán a předseda oznámí, zda uspěl či ne. 

6. Rozhodne-li komise, že student svou kvalifikační práci neobhájil (je hodnocena známkou F), musí práci 

vypracovat s novým zadáním v následujícím akademickém roce. 
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7. Tajemník zaznamená průběh obhajoby včetně podrobných reakcí studenta a klasifikace do protokolu, komise 

se dohodne na hodnocení státní závěrečné zkoušky - obhajoby (čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v 

Brně) a na ocenění děkanem či jiných cenách, předseda komise a její členové podepíší protokol. (Protokoly 

odevzdá tajemník ihned po ukončení obhajob referentce studijního oddělení). 

8. Jsou zavoláni všichni studenti, předseda zhodnotí zkoušky, oznámí výsledky, rozloučí se se studenty před 

vstupem do praxe. 

9. Tajemník upozorní studenty, že mají na studijním oddělení děkanátu potvrdit svoji účast na promoci. 

Klasifikační stupnice 

A B C D E F 

výborně velmi 
dobře 

dobře uspokojivě dostatečně nevyhovující 

90 - 100 

bodů 

80 - 89 bodů 70 - 79 bodů 60 - 69 bodů 50 - 59 bodů 0 - 49 bodů 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


