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POKYN DĚKANA č. 7/2022

UPŘESNĚNÍ POSTUPU PŘI PŘIDĚLOVÁNÍ ZADÁNÍ
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE OBHAJOVANÉ V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM
PROGRAMU ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB
NA FAKULTĚ STAVEBNÍ VUT V AKADEMICKÉM ROCE 2022–23
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Zadání bakalářské práce (dále jen „BP“) vychází z výběru jednoho z ateliérových projektů
(architektonických studií), vypracovaných studentem v předchozích semestrech v rámci
předmětů Atelier architektonické tvorby 2–5. Student předkládá k výběru nejméně dva
ze svých ateliérových projektů. Předložená dokumentace musí dostatečně doložit rozsah
a obsah řešeného zadání.
Ateliérové projekty byly studenty soustřeďovány k výběru v průběhu druhého týdne
zkouškového období letního semestru 2021–22 (od 16. 5. do 20. 5. 2022) v místnosti
sekretariátu Ústavu architektury (místnost E2 510), denně od 10.00–12.00 hod.
Výběr a vhodnost zadání potvrdil vedoucí Ústavu architektury nebo jím pověřený
pracovník. V závislosti na rozsahu a složitosti projektu mohla být pro zpracování BP
zadána jen jeho část. Vybrané zadání bylo předáno k posouzení Pedagogické radě
bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb.
Po projednání zadání v Pedagogické radě studijního programu Architektura pozemních
staveb (do 27. 5. 2022), jmenoval vedoucí Ústavu architektury podle zaměření zadání
příslušné vedoucí BP z Ústavu architektury a po dohodě s vedoucím Ústavu pozemních
staveb příslušné vedoucí BP z Ústavu pozemních staveb.
Vedoucím Ústavu architektury pověřený pracovník zveřejní seznam přidělených zadání
včetně vedoucích bakalářských prací v informačním systému, a to do 1. 7. 2022.
Vedoucí BP Ústavu architektury vypíše zadání BP včetně jmen studentů v agendě
závěrečných prací do 7. 7. 2022.
Student je povinen vyzvednout si písemné zadání u svého vedoucího BP do 1. 10. 2022.
Soupis předepsaných složek BP:
- složka A (podle platného znění Směrnice děkana Úprava, odevzdávání
a zveřejňování závěrečných prací na fakultě a podle platného znění vnitřní normy
VUT Směrnice Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací):
- titulní list,
- zadání závěrečné práce (v elektronické formě nesmí být podepsáno),
- abstrakt v jazyce závěrečné práce a v angličtině,
- klíčová slova v jazyce závěrečné práce a v angličtině,
- rozšířený abstrakt v češtině či slovenštině v případě, že jazykem závěrečné práce
není čeština ani slovenština,
- bibliografická citace závěrečné práce podle ČSN ISO 690,
- prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora u listinné formy práce
(v elektronické formě nesmí být podepsáno),
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poděkování – nepovinné (v elektronické formě nesmí být podepsáno),
obsah,
úvod, stručná anotace, vymezení cílů práce (eventuálně jejího praktického
přínosu), popis díla,
- průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva,
- závěr, zhodnocení dosažených výsledků s ohledem na vytyčené cíle,
- seznam použitých zdroje,
- seznam použitých zkratek a symbolů (nepovinné),
- seznam příloh,
- složka B: konstrukční studie (následuje seznam výkresů včetně výpisu prvků
apod.),
- složka C: stavební část projektové dokumentace pro PS (následuje seznam výkresů
včetně výpisu prvků apod.),
- složka D: architektonický detail (seznam výkresů, fotek).
Volné přílohy jsou:
- architektonická studie ve formátu A3,
- model architektonického detailu,
- autorem podepsané prohlášení o shodě listinné a elektronické formy závěrečné práce
volně vložené do výtisku listinné formy práce.
Každá ze složek (kromě volných příloh) budou v samostatných obálkách s popisným
razítkem a soupisem příloh na vnitřní straně obálky.
Složky A, B, C, D budou v tvrdých deskách s popisem podle platného znění Směrnice
děkana Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na fakultě, ve které je
uveden Vzor desek VŠKP. Tyto desky budou mít na vnitřní straně soupis příloh.
Podmínkou přidělení zadání bakalářské práce je:
- absolvování všech předmětů Ateliér architektonické tvorby 1–5
- a absolvování předmětu Detail v architektuře 1.
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prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.
děkan Fakulty stavební VUT
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