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POKYN DĚKANA č. 6/2022

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK KONÁNÍ ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU
ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB NA FAKULTĚ STAVEBNÍ
V AKADEMICKÉM ROCE 2022–23
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VUT

Podmínkou konání ústní státní zkoušky (dále jen „ÚSZ“) je absolvování všech studijních
povinností. ÚSZ je určená pouze pro studenty 4. ročníku.
ÚSZ se skládá ze tří dílčích zkoušek z odborných disciplín (tematických okruhů):
- Navrhování staveb,
- Teorie a dějiny architektury,
- Konstrukce pozemních staveb,
které souvisí s následujícími předměty:
- Navrhování staveb:
Obytné stavby,
Veřejné stavby 1,
Veřejné stavby 2,
Průmyslové stavby,
Venkovské a zemědělské stavby,
Obnova památek,
Interiér a architektonický prostor,
- Teorie a dějiny architektury:
Soudobá architektura,
Dějiny architektury 1,
Dějiny architektury 2,
Dějiny architektury 3,
Dějiny architektury 4,
Dějiny architektury 5,
Kompozice architektury,
Teorie a estetika,
- Konstrukce pozemních staveb: Pozemní stavitelství 1,
Pozemní stavitelství 2,
Pozemní stavitelství 3,
Pozemní stavitelství 4,
TZB a technická infrastruktura 1,
TZB a technická infrastruktura 2.
Vybrané okruhy zkoušené látky (zkušební okruhy (otázky)) podle odborných disciplín
(tematických okruhů) jsou zveřejněny v informačním systému Fakulty stavební VUT.
Řádný termín ÚSZ se koná 9. a 10. 5. 2023 (úterý a středa) a náhradní termín ÚSZ se
koná 31. 5. 2023 (středa).
V případě konání ÚSZ v náhradním termínu student opakuje všechny odborné disciplíny
(tematické okruhy), bez ohledu na klasifikaci jednotlivých disciplín (tematických
okruhů).
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Upřesnění podmínek konání ústní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu
Architektura pozemních staveb na Fakultě stavební VUT v akademickém roce 2022–23
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Pro studenta, který svoji neúčast v řádném termínu ÚSZ řádně omluvil (v souladu se
Studijním a zkušebním řádem Vysokého učení technického v Brně, článek „Hodnocení
státní závěrečné zkoušky“) a jeho omluva byla přijata, je náhradní termín považován za
první.
K řádnému termínu ÚSZ se studenti 4. ročníku přihlašují prostřednictvím IS, v termínu
od 1. 12. 2022 do 28. 2. 2023.

………………………………………………………………………………………………………………

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.
děkan Fakulty stavební VUT
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