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Název studijního programu : N 3501 Architektura a urbanismus 
 
Typ studijního programu: magisterský 
  
Standardní doba studia (v letech): 2,0 (dva) roky 
 
Forma studia: prezen�ní 
 
 
Cíle studia studijního programu :   

Cílem studia je p�ipravit absolventa – architekta, jako odborníka – tv�r�ího pracovníka, který v celém 
komplexu své profese zvládne projek�ní a �ídící �innost v procesu investi�ní výstavby. Sou�asn� mu jeho 
kvalifikace umožní vykonávání �inností v orgánech státní správy. D�sledn� je dbáno toho, aby získané 
vzd�lání vytvo�ilo základní p�edpoklady k �innostem, které budou spl�ovat všechny atributy optimální tvorby 
životního prost�edí a princip� trvale udržitelného rozvoje. 

Cílem studijního programu je také zajistit takový stupe� absolventovy vzd�lanosti, aby v rámci jeho odborné 
zp�sobilosti v  procesu autorizace - p�i vstupu do �eské komory architekt�, prokázal požadované znalosti a 
dovednosti. 
 
Podmínky, které student p�edloženého studijního programu musí splnit v pr�b�hu studia a p�i jeho 
ukon�ení :  

V rámci prvních t�í semestr� studia student absolvuje vždy 4 p�edm�ty : specializovaný ateliér, povinné a 
povinn� volitelné p�edm�ty.  

Specializovaný ateliér si student volí dle zam��ení pro celé studium. Tento p�edm�t je strukturován do 
návrhové �ásti a do teoretické, která díky �asové dotaci dává možnost za�lenit p�ednášky, exkurze, analýzy, 
speciální konzultace související s tématem specializace. P�edm�t je zakon�en klasifikovaným zápo�tem. 

Povinné p�edm�ty (v 1.semestru dva, ve 2. a 3.semestru jeden) plošn� vyu�ované pro celý ro�ník p�edstavují 
obsahov� základní disciplíny pro vzd�lání architekta. Jsou zakon�eny zkouškou a svým obsahem vyústí ve 2 
souhrnné státní záv�re�né zkoušky v semestru 4.  

Povinn� volitelné p�edm�ty (v 1.semestru jeden, ve 2. a 3.semestru dva) p�edstavují obm�nitelný soubor 
p�edm�t� dále rozši�ujících znalosti budoucího architekta. P�edm�ty jsou zakon�eny klasifikovaným 
zápo�tem. 

Ve 4. semestru magisterského studia jsou zadávány diplomové práce. Témata diplomových prací jsou 
vypsána vedoucími Ústav� navrhování po jejich projednání v Rad� studijního programu. Zadání prací obdrží 
studenti od svých u�itel�.  

Státní záv�re�ná zkouška v magisterském studijním programu se �lení na dv� �ásti, které se vzájemn� 
prolínají a dopl�ují. První �ástí je to zkouška z teorie architektury a urbanismu, z legislativy a práva 
v architektonické praxi, ve druhé �ásti se jedná o obhajobu diplomové práce. Student má tak za úkol prokázat 
v�domosti a schopnosti, jež ho mohou oprav�ovat k samostatné tv�r�í �innosti. 
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Cíle studia studijního oboru:  

Studium je specializované. Je zam��ené na výchovu vysoce kvalifikovaného koncep�ního pracovníka 
v oborech architektura a urbanismus. Absolventi získají znalosti a dovednosti, které jim umožní, aby po 
požadované praxi splnili podmínky Autoriza�ního �ádu �eské komory architekt�, který jim umož�uje 
samostatný výkon profese. 

Absolventi nacházejí uplatn�ní jako zam�stnanci nebo osoby samostatn� vykonávající profesi v oboru 
architektura, urbanismus a územní plánování.  
 
 
Rozsah státních záv�re�ných zkoušek: 

Státní záv�re�ná zkouška v magisterském studijním programu se �lení na dv� �ásti, které se vzájemn� 
prolínají a dopl�ují. První �ástí je to zkouška z teorie architektury a urbanismu, z legislativy a práva 
v architektonické praxi, ve druhé �ásti se jedná o obhajobu diplomové práce. Student má tak za úkol prokázat 
v�domosti a schopnosti, jež ho mohou oprav�ovat k samostatné tv�r�í �innosti. 

V �ásti státní zkoušky v�nované teorii architektury a urbanismu student prokazuje svou odbornou 
p�ipravenost v oblasti všech teoretických disciplin týkajících se architektury a urbanismu (kompozice, estetika, 
d�jiny, typologie, st�žejní sm�ry a trendy); v legislativ� a právu v architektonické praxi ov��uje studentovu 
p�ipravenost pro praxi v oblasti projek�ní �innosti, jeho znalosti stávající legislativy a jeho schopnosti, které 
mu po p�íslušné délce praxe a autorizaci u �eské komory architekt� umožní vést vlastní architektonickou 
kancelá� nebo p�i výkonu státní správy. Otázky z t�chto disciplín jsou cíleny k sou�asným architektonickým a 
urbanistickým problém�m.  
Student obhajuje diplomovou práci, kterou samostatn� vypracoval v pr�b�hu posledního semestru studia. 
P�edkládá ji p�ed komisi, jmenovanou d�kanem. Komise jsou alespo� p�ti�lenné a tvo�í je významní 
p�edstavitelé škol architektury, praktikující architekti a zástupci �eské komory architekt�. 

 
 
Profil absolventa studijního oboru obsahuje : 
 
• vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních: 

- absolvent je vzd�lán na vysoké odborné úrovni, která mu dovoluje, aby obstál p�i �ešení složitých 
architektonických a urbanistických úloh, 

- absolvent je komplexn� p�ipraven pracovat v tv�r�ím architektonickém nebo urbanistickém týmu a po 
získané praxi tento tým vést, 

- absolvent má takový stupe� znalostí a dovedností, které mu umož�ují samostatný výkon profese,  
- studiem ve specializovaných ateliérech se absolvent specializoval na zvolený architektonický nebo 

urbanistický obor, 
- studiem v oblasti architektury a urbanismu absolvent získal v t�chto disciplinách široké právní 

v�domí,  
 
• kvalifika�ní p�ipravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: 

- široké znalosti umožní, aby se úsp�šn� za�adil do pracovního týmu, 
- interaktivn� ovládá výpo�etní techniku, kterou používá p�i �ešení architektonických a urbanistických 

úloh, 
- má schopnosti komunikovat ve sv�tovém jazyku, 
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• charakteristiku profesí a institucí, kde m�že uplatnit získané vzd�lání: 

- v projek�ní kancelá�i jako zam�stnanec, 
- samostatný výkon profese autorizovaného architekta, 
- ve v�d� a výzkumu, 
- ve stavebních podnicích, 
- v orgánech státní správy, 
- v odborném školství. 

 

Studijní program se ne�lení na studijní obory. 
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�asový plán akademického roku v magisterském studijním programu 
 

pro 1.ro�ník MSP 
13 týdn� výuky zimního semestru 
váno�ní prázdniny 
5 týdn� zkouškové období  
13 týdn� výuky letního semestru 
velikono�ní prázdniny 
5 týdn� zkouškové období  
pro 2.ro�ník MSP 
13 týdn� výuky zimního semestru 
váno�ní prázdniny 
5 týdn� zkouškové období  
1 týden pro opravné zkoušky 
12 diplomová práce 
velikono�ní prázdniny 
státní záv�re�né zkoušky – ústní �ást  + obhajoba diplomové práce 
promoce inženýr� architekt� 
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STRUKTUROVANÝ SEZNAM P�EDM�T� 

MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU  
 
1. ro�ník zimní semestr letní semestr pracovišt� garant po�et 

kredit� 
A1Z specializovaný ateliér  0/15 klz  UN1 

UN2 
UN3 
UN5 
UN6 

Ing.arch.Poslušná, 
prof.Ruller, 

prof. Pel�ák, 
doc.Havliš, 
prof.Šindlar 

18 

SAU soudobá architektura a 
urbanismus 

3/0 zk  UT prof.Šlapeta 4 

TEU teorie architektury a 
urbanismu 

3/0 zk  UT prof.Šlapeta 4 

 volitelný p�edm�t* 1/2 klz     4 
A1L specializovaný ateliér   0/15 klz UN1 

UN2 
UN3 
UN5 
UN6 

Ing.arch.Poslušná, 
prof.Ruller, 

prof. Pel�ák, 
doc.Havliš, 
prof.Šindlar 

18 

SPZ stavební právo a p�edpisy  3/0 zk UT JUDr.  �eho�ková 4 
 volitelný p�edm�t*  1/2 klz   4 
 volitelný p�edm�t*  1/2 klz   4 
 hodin týdn� 24 24   60 
 po�et zkoušek 2 1    

 
 
2. ro�ník zimní semestr letní semestr pracovišt� garant po�et 

kredit� 
A2Z specializovaný ateliér  0/15 klz  UN1 

UN2 
UN3 
UN5 
UN6 

Ing.arch.Poslušná, 
prof.Ruller, 

prof. Pel�ák, 
doc.Havliš, 
prof.Šindlar 

18 

ARP architekt v praxi 3/0 zk  UN2 prof.Ruller 4 
 volitelný p�edm�t* 1/2 klz    4 
 volitelný p�edm�t* 1/2 klz    4 
 hodin týdn� 30    30 
 po�et zkoušek 1     
DIP diplomová práce  

 
 
 
 
 

 0/24 UN1 
UN2 
UN3 
UN5 
UN6 

Ing.arch.Poslušná, 
prof.Ruller, 

prof. Pel�ák, 
doc.Havliš, 
prof.Šindlar 

30 

 
 
Pozn. 

Specializovaný ateliér v magisterském studiu p�edstavuje ucelenou platformu pro práci na zadaném tématu, 
která povede k záv�ru – k diplomové práci. Tato výchozí platforma obsahuje nejen �ást tvorby návrhu, ale i 
související vstupy – p�ednášky, exkurze, analýzy dotýkající se typologie, konstrukce, materiálu, výtvarného 
�ešení…  
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SEZNAM POVINN� VOLITELNÝCH P�EDM�T� 
 
název p�edm�tu 
 

p�ednášející 
garant 

doporu�ený 
ro�ník  

povinnost pracovišt� 

      
DVU d�jiny výtvarného um�ní  prof. Sedlák 1.,2. pv UT 
MVU moderní vývoj a teorie urbanismu prof.Koutný 1.,2. pv UT 
PRM plánování rozvoje m�sta a regionu prof.Koutný 1.,2. pv UT 
AST aktuální stavební techniky  doc. Meixner 1.,2. pv US 
VMB v�domá modernizace obyt. budov doc. Meixner 1.,2. pv US 
KOD konstruk�ní detail v architektu�e doc. Meixner 1.,2. pv US 
APS akustika prostoru koncertních a sakrálních staveb prof.Vaverka 1.,2. pv US 
TAD tepelná technika a akustika d�evostaveb prof.Vaverka 1.,2. pv US 
DPS diagnostika prost�edí staveb Ing.Suchánek 1.,2. pv US 
PAK pravd�podobnostní analýza konstrukcí Ing.Mikulík 1.,2. pv US 
SB stavitelství a environmentální inženýrství doc.Chybík 1.,2. pv US 
TIU technická infrastruktura v urbanizovaném území doc.Lhotáková 1.,2. pv US 
PSS poruchy a sanace staveb doc.Žabi�ková 1.,2. pv US 
PUS proces udržitelného stav�ní doc.Žabi�ková 1.,2. pv US 
FES feng-shui-alternativní p�ístupy v architektu�e doc.Žabi�ková 1.,2. pv US 
GRT grafické techniky Ing. arch. Navrátil 1.,2. pv UZ 
DSP design stavebních prvk� doc. Makovský 1.,2. pv UZ 
VY0 pokro�ilé vizualizace a animace doc.Viktorin 1.,2. pv UZ 
FO2 fotografie a architektura II Ing. arch. Ponešová 1.,2. pv UN1 
ZEP zelené p�ednášky Ing. arch. Ponešová 1.,2. pv UN1 
TNM teorie navrhování doc.Pel�ák 1.,2. pv UN3 
APR architektonický prostor  prof. Šindlar 1.,2. pv UN6 
KDT kulturní d�dictví a tvorba architekta  prof. Zemánková 1.,2. pv UN6 
KST konverze staveb prof. Zemánková 1.,2. pv UN6 
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P�EHLED MODUL� specializovaných ateliér�  
 

modul 
 
název modulu 

 
pracovišt� 

 
vedoucí/garant/ 

lekto�i 
 
 vedoucí osobnosti 

Prof.Ing.arch.Ivan KOLE�EK, Lausanne 
Doc.Ing.arch.Ji�í OPLATEK, Basel 

 

ARCHITEKTURA M�STA modul M1 

Náplní modulu je p�íprava o porozum�ní organizmu m�sta. Od analýz 
vývoje, pochopení jeho funk�ních vztah� systém� a podmínek 
ovliv�ujících styl života jeho obyvatel, vytipování nedostatk� ve všech 
t�chto oblastech až k snaze o jejich vy�ešení v návrhu m�stských 
územních celk�, vybraných lokalit �i detailnímu návrhu budov v jejich 
vzájemných vazbách. 
Modul se zam��uje na tvorbu obytného prost�edí, což nezahrnuje pouze 
stavby pro bydlení, ale komplexní pohled na dosažení vysoké kvality 
života obyvatel m�st. 

 UN1 Ing.arch. Iva 
POSLUŠNÁ,Ph.D. 

 

 
obsahová nápl	 jednotlivých semestr� projektu ve vazb� na vypsané téma 

 
TYPOLOGIE M�STA 1.semestr 

Analýza vzniku, vývoje a rozvoje m�sta v p�ednáškách dokumentovaná na 
p�íkladu m�sta Brna. 
P�edm�t je sm�rován ke zpracování analýzy m�sta, obce-�tvrti a místa 
vztahující se k zadání architektonického návrhu v rámci specializovaného 
atelieru. 

Prof. Ing. arch. Ivan Kole�ek 
Doc. Ing. arch. Ji�í Oplatek 
Ing. arch. Jaroslav Josífek 

Ing. arch. Viktor Rudiš  

 

TYPOLOGIE DOMU 2.semestr 

P�ehled typologie dom� od historických p�íklad� po netradi�ní sou�asné 
formy a zp�soby stav�ní. 
V p�ednáškách je dokumentován na p�íkladech typologických druh� 
bytových staveb. 
P�edm�t je sm�rován ke zpracování rozboru typ� a vypracování 
architektonického návrhu v rámci specializovaného atelieru a m�že být 
modifikován podle aktuálního tématu zadání. 

Doc. Ing. arch. Dagmar 
Glosová,CSc. 

Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. 
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc. 

Ing. arch. Jan Májek 
Ing. arch. Jan Velek 

Ing. arch. So�a Velková  

 
TYPOLOGIE PRVKU ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU 3.semestr 

Detailní rozbor prvk� architektonického díla v�etn� p�ehledu moderních 
technologií, p�ispívajících k jeho kvalit� a naopak omezujících  podmínek  
vyplývajících konstruk�ních i  funk�ních požadavk�. 
P�edm�t je sm�rován k dopracování návrhu v rámci specializovaného 
atelieru, se zam��ením na konstruk�ní i architektonický detail stavby, 
výb�r materiálu a barev. 

Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D 
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D 

Ing. arch. Jan Foretník 
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc. 

Ing. arch. Pavla �echová 
 

 

4.semestr Diplomová práce  
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modul 
 
název modulu 

 
pracovišt� 

 
vedoucí/garant/ 

lekto�i 
 

MEZI M�STEM A DOMEM modul M2 

Náplní modulových p�edm�t� a ateliéru je rozbor, pochopení a tvorba 
vztah� a interakcí vznikajících mezi významnými m�stskými budovami a 
jejich okolím, m�stským prost�edím. 
Zahrnuje analýzy vývoje typologických druh�, rozbor a pochopení 
funk�ních vztah� uvnit� systému m�sta a sm��uje k návrhu budov ve 
vzájemné vazb� k vybrané lokalit� �i územnímu celku. 
Modul se zam��uje na jednotlivé typy významných m�stských ve�ejných 
staveb a jejich za�len�ní do struktury sídla. 
Témata jsou p�ipravována ve spolupráci s externími odborníky z praxe. 

UN2 
 

 Prof.Ing.arch.Ivan 
RULLER 

 

 
obsahová nápl	 jednotlivých semestr� projektu ve vazb� na vypsané téma 

 
1.semestr Teorie a praxe navrhování urbanistického prost�edí/ architektonického 

prostoru, jejich vzájemné vztahy a vazby v pr�b�hu �asu. 
Rozbory významných m�stských staveb, jejich typologie a vývoj, ve 
vztahu k jejich lokalizaci ve ve�ejném prostoru s vazbou na aktuální 
zadání, dokumentovány na referen�ních p�íkladech. 
 

Sou�ástí analytické �ásti vložená zahrani�ní tématická exkurze. 
 

Zpracování teoretických a koncep�ních záv�r�. 

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Vít�zslav Nový 

Ing. arch. Pavel Jura 
Ing. arch. Jan Sochor 

Ing. arch. David Mikulášek 
+ externí odborníci z praxe 

 

2.semestr Pokra�ování práce na profilovém projektu – využití teoretické a analytické 
�ásti. 
 

Práce je sm�rována ke zpracování urbanisticko-architektonického návrhu 
v rámci zadání specializovaného atelieru. 

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Vít�zslav Nový 

Ing. arch. Pavel Jura 
Ing. arch. Jan Sochor 

Ing. arch. David Mikulášek 
+ externí odborníci z praxe 

 
3.semestr Podrobná analýza architektonických, konstruk�ních a technologických 

�ešení typologického druhu dokumentovaná na r�zných referen�ních 
p�íkladech. 
 

Práce je sm�rována k dopracování návrhu v rámci specializovaného 
atelieru, se zam��ením na konstruk�ní i architektonický detail stavby, 
výb�r materiálu atd. 

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Vít�zslav Nový 

Ing. arch. Pavel Jura 
Ing. arch. Jan Sochor 

Ing. arch. David Mikulášek 
+ externí odborníci z praxe 

 

4.semestr Diplomová práce  

 



MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM - R  2009/2011 
R - rozší�ený 

9 

 

modul 
 
název modulu 

 
pracovišt� 

 
vedoucí/garant/ 

lekto�i 
 

 
vedoucí osobnosti    
Prof.Ing.arch.Petr PEL�ÁK 
Doc.Ing.arch. Tomáš RUSÍN 
Ing.arch. Ivan WAHLA 

 
STAVBA, PROSTOR, M�STO modul M3 
 
 

UN3 Prof.Ing.arch.Petr 
PEL�ÁK 

 
 

Obsahová nápl	 jednotlivých semestr� projektu ve vazb� na vypsané téma 
 

Architektonické myšlení                                                                                1.semestr 

Prvky a postupy tvorby architektonického návrhu (typus, místo, �as, idea, 
téma, forma, tvar) p�iblíženy v p�ednáškovém cyklu Teorie navrhování s 
d�razem na význam ve�ejného prostoru a s cílem vytvá�ení, posílení a 
t�íbení architektonického myšlení. 

prof. Petr Pel�ák 
Bohumila Hybská 

Kate�ina Pazderková-Dokoupilová 

 

Udržitelné stav�ní a v��ný p�vab architektury 2.semestr 

Metody vedoucí k návrhu udržitelné stavby a udržitelného sídla. Ekonomie 
a ekologie postaveného sv�ta. Na druhé stran� krása - �ili Vitruviova 
venustas - jako nutná podmínka architektury a její atribut povyšující ji nad 
pouhé stav�ní.  Cyklus p�ednášek p�ibližující na jedné stran�  moderní 
zp�soby hospoda�ení s vodou a teplem �i chlazení budov a pod. a na 
druhé stran� význam estetiky pro práci architekta. 

prof. Petr Pel�ák 
Bohumila Hybská 

Kate�ina Pazderková - 
Dokoupilová 

externisté 

 
Stavba se staví 3.semestr 

Problémy architektovy práce a architektury p�iblíženy komentovanými 
prohlídkami práv� dokon�ovaných  a architektonicky zajímavých staveb 
nejenom v Brn� (Praha, Víde� atd.) a zprost�edkováním pohledu 
základního  �lánku vzniku stavby - investora �i developera. 

prof. Petr Pel�ák 
Bohumila Hybská 

Kate�ina Pazderková - 
Dokoupilová 

externisté 

 

4.semestr Diplomová práce  
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modul 
 
název modulu 

 
pracovišt� 

 
vedoucí/garant/ 

lekto�i 
 

POSTINDUSTRIÁLNÍ M�STO A POSTAGRÁRNÍ KRAJINA modul M5 
    Hlavní tématické okruhy obsahu ateliér� i volitelných p�edm�t� jsou 

postindustriální m�sto 
obnova  malých a st�edních m�st 
venkov a krajina 
Témata zadání jsou p�ipravována k postupné aplikaci m��ítek i rozsahu 
podle klí�e: 
m�sto a krajina (urbanismus) 
m�sto a místo (urbanismus + architektura) 
d�m a místo (architektura + stavba) 
Student si zvolí vlastní postup a cíl výb�rem tématu, m��ítka i rozsahu 
pro každý semestr, v�etn� dopl�ujících volitelných p�edm�t� vázaných 
k hlavním tématickým okruh�m modulu. 
Témata jsou volena tak, aby obsahovala vždy aktuální spole�ensky 
angažované �ešení problematiky sou�asného a budoucího rozvoje 
s uplatn�ním princip� udržitelnosti na všech úrovních  
Témata p�ipravována v kooperaci s  STU Bratislava, TU Graz a TU 
Wien 

UN5 
 

Doc.Ing.arch. Karel 
HAVLIŠ 

 
obsahová nápl	 jednotlivých semestr� projektu ve vazb� na vypsané téma 

 
1.semestr 1. až 3. týden semestru 

workshop: 
„Druhé m�sto“ – CompactCity/ProgramaticDensity 
+ tématická exkurse „Cesta do Almere“  + vlastní teoretické záv�ry 
Od 4.týdne semestru 
Spole�ný urbanistický ateliér se specifikací výb�ru dle tématického 
okruhu: 
postindustriální m�sto 
obnova  malých a st�edních m�st 
venkov a krajina 
Student si zvolí téma a u�itele dle nabídky vypsaných zadání 

Adam Gebrian, Osamu Okamura, 
(participace na workshopu) 

 
Luboš Františák, Karel Havliš, 

Gabriel Kopá�ik, Hana Urbášková 
Jan Koutný, Max Wittmann 

 
+ externisté Masarykovy univerzity 

+ externisté z praxe  

 

2.-3.semestr 1. až 3. týden semestru 
Workshop k vybraným témat�m (volba tématu v pr�b�hu 1.semestru) 
Výb�rový ateliér dle volby studenta 
Student si zvolí téma a u�itele dle nabídky vypsaných zadání 
Možná kombinace vypsaného tématu a dohodnutého m��ítka a rozsahu 
Volitelné p�edm�ty k díl�ím složkám:   
Doprava  + Technická infrastruktura       2. – 3. semestr 
Stavební techniky    2. – 3. semestr 
Ve�ejné prostory    2. – 3. Semestr 
Fenomén p�írodního prvku ve m�st� 2. – 3. semestr 

Gabriel Kopá�ik, Hana Urbášková 
Jan Koutný, Max Wittmann 

Josef Chybík, Miloslav Meixner 
Zdena Lhotáková, Iva Žabi�ková 

 
+ externisté Masarykovy univerzity 

+ externisté z praxe  

 

4.semestr Diplomová práce  
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modul 
 
název modulu 

 
pracovišt� 

 
vedoucí/garant/ 

lekto�i 
 

 
vedoucí osobnosti    
Prof.Ing.arch.Helena ZEMÁNKOVÁ, CSc. 
Prof. Ing.arch. akad. arch. Ivan PETELEN, Ph.D. /FA STU Bratislava 
Prof. Ing.arch. Jiljí ŠINDLAR, CSc 
Doc.Ing.arch.  Michal  HRONSKÝ, Ph.D. /FA STU Bratislava 
Doc.Ing.arch. Josef HRABEC, CSc. 
Doc.Ing.arch. Jan HRUBÝ, CSc. 

   
ARCHITEKTONICKÝ PROSTOR – INTERIÉR modul M7 

Modul je výrazn� zam��en na hledání nových témat, možností a forem 
v architektonicko-designérské tvorb� a to v�etn� konstruk�ních systém�, 
materiálových možností a prom�n um�lecké tvorby. 
Sou�ástí profilu modulu-projekt�, orientovaných na budoucnost, jsou 
 témata z oblasti teorie architektury, rekonstrukcí a rekonverzí. 
 

UN6 Prof. Ing.arch. Jiljí 
ŠINDLAR, CSc 

 

 
obsahová nápl	 jednotlivých semestr� projektu ve vazb� na vypsané téma 

 
Axiomy a teorie tvorby architektonického prostoru-prost�edí 1.semestr 

Teorie tvorby architektonického prostoru-prost�edí. Analýza možného 
vývoje prom�n a požadavk� /kvalitativních a kvantitativních/ �lov�ka na 
prostor - životní styl, promítajících se do architektonicko-designérských 
studií a projekt�. 

tým pracovník� UN6, externisté-
specialisté 

 

 

Teorie a praxe v architektonické práci-tvorb�. 2.semestr 

Práce na projektech /tematicky zam��ených/ reprezentujících základní 
profil modulového ateliéru, umož�ujících aplikaci teoretických poznatk� a 
záv�r�. 

tým pracovník� UN6, externisté-
specialisté 

 

 
Teorie, praxe  a um�lecká tvorba-design v práci architekta 3.semestr 

Detailní práce na projektech /tematicky zam��ených/ s maximálním 
využitím aktuálních poznatk� v�dy a techniky, aplikovaných na 
problematiku architektonickou tvorbu-design. 

tým pracovník� UN6, externisté-
specialisté 

 

 

4.semestr Diplomová práce  

 
 
 
 
 


