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POKYN DĚKANA č. 8/2022

UPŘESNĚNÍ POSTUPU PŘI PŘIDĚLOVÁNÍ ZADÁNÍ
SPECIALIZOVANÉHO ATELIÉRU A DIPLOMOVÉ PRÁCE
OBHAJOVANÉ V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU
ARCHITEKTURA A ROZVOJ SÍDEL NA FAKULTĚ STAVEBNÍ VUT
V AKADEMICKÉM ROCE 2022–23
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Student navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel
vypracovává projekty v předmětech:
- Specializovaný atelier,
- a Diplomový projekt
u jednoho akademického pracovníka. Oba projekty jsou samostatnými pracemi, které
však tvoří jeden tematický celek. Může se jednat buď o totéž téma s odlišným stavebním
programem na různých staveništích, nebo o podrobnější řešení určitého výseku
rozsáhlého souboru zpracovaného v předchozím semestru.
Předměty Specializovaný atelier a Diplomový projekt se řídí zvláštními předpisy:
- Specializovaný atelier – platným zněním Směrnice děkana „k realizaci a zabezpečení
ateliérové výuky v navazujícím magisterském studijním programu Architektura
rozvoj sídel na FAST VUT“,
- Diplomový projekt – platným zněním Směrnice děkana „Upřesnění postupu při
přidělování zadání a vypracování diplomové práce a konání státní závěrečné zkoušky
v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a rozvoj sídel
na FAST VUT“.
Vypisování témat projektů Specializovaný atelier a Diplomový projekt v informačním
systému VUT (dále jen „IS“).
Témata byla zveřejněna v IS v termínu od 10. 5. 2022 do 16. 5. 2022. Přihlašování
studentů proběhlo od 17. 5. 2022 do 29. 5. 2022. V tomto období měli studenti právo
navštívit vyučujícího a prodiskutovat detaily.
O přidělení konkrétního zadání DP přihlášenému studentovi rozhodne vedoucí
Ústavu architektury na návrh vedoucího DP nejpozději do 17. 6. 2022 a současně do
tohoto data vypíše vedoucí DP Ústavu architektury zadání DP včetně jmen studentů v IS.
Písemné zadání DP předá vedoucí Ústavu architektury studentům do 1. 10. 2022.
Spolupráce s technickými ústavy:
- na pokrytí konzultací inženýrských disciplín bude vyčleněno 10 % rozvrhové
kapacity předmětu, konzultace budou organizovány tak, aby u jednotlivých studentů
vyčleněnou kapacitu ve svém součtu nepřesahovaly,
- prostřednictvím proděkana pro bakalářské a magisterské studium dohodne vedoucí
Ústavu architektury seznam specialistů, kteří budou konzultovat jednotlivé
odbornosti, seznam bude zveřejněn v IS.
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Formát originálů:
- diplomových prací
- i specializovaných atelierů
bude vycházet z charakteru a potřeb zadání a bude násobkem normalizovaného formátu
A4, nejméně však formátu A2.
(9) Obsah a přílohy Diplomový projekt:
- textová část bude ve formátu A4 a v předepsané podobě dané platným zněním
Směrnice děkana Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
na FAST VUT a platným zněním vnitřní normy VUT Směrnice Úprava, odevzdávání
a zveřejňování závěrečných prací. Textová část bude obsahovat:
- 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),
- 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 zdrojů,
- seznam použitých zkratek a symbolů (nepovinné),
- seznam příloh,
- architektonická (urbanistická) studie v originální podobě (A2+) a v úměrném
měřítku,
- řez fasádou od atiky až po základy v úměrném měřítku (neplatí pro urbanistická
zadání),
- architektonický detail nebo urbanistický detail v odpovídajícím měřítku,
- kompletní projekt zmenšený na formát A3,
- presentační plakát 700/1000 mm na výšku,
- model v úměrném měřítku.
(10) Obsah a přílohy Specializovaný atelier:
- textová část ve formátu A4 v rozsahu a struktuře odpovídající architektonické
(urbanistické) studii,
- architektonická (urbanistická) studie v originální podobě (A2+) a v úměrném
měřítku,
- kompletní projekt zmenšený na formát A3,
- presentační plakát 700/1000 mm na výšku,
- model (modely) v úměrném měřítku.
(8)
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(11) Formální úprava dokumentace:
- Diplomový projekt se odevzdává v černých deskách s klopami bez pevné vazby, se
všemi přílohami volně vloženými. Rozměr desek bude úměrný výkresům originálu
projektu. Úprava desek je dána vzorem, který je vydán jako samostatná instrukce.
Výkresy Diplomový projekt budou opatřeny popisovým polem, jehož vzor a umístění
budou rovněž předmětem zmíněné instrukce.
- Specializovaný atelier bude upraven podle pokynů jednotlivých vedoucích prací.
………………………………………………………………………………………………………………

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