
D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ATELIER TVORBY – MAGISTERSKÝ 1 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 0p + 12c hod. za týden 12 kreditů 15 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 

Další požadavky na studenta  

Odevzdání předepsaného výsledného elaborátu. 

Vyučující  

Doc. Ing. arch. P. KOTAS, Ing. arch. M. HÁJEK, Ph.D., prof. Ing. arch. T. ŠENBERGER, Ing. J. PUSTĚJOVSKÝ, doc. Ing. arch. 
M. HLAVÁČEK, Ing. arch. E. LINHARTOVÁ, doc. Ing. arch. Ing. Z. PEŠKOVÁ, Ph.D., Ing. arch. A. VANĚK, prof. Akad. arch. M. 
HULEC, Ing. arch. J. POŠMOURNÝ, Ing. arch. J. SMOLA, Ing. arch. L. KALIVODA, doc. Ing. arch. V. DVOŘÁK, Ph.D., Ing. arch. 
Ing. P. ŠIKOLA, Ph.D., Ing. arch. V. GLEICH, Ing. arch. S. VALIŠOVÁ, doc. Ing. arch. Z. M. NOVÁKOVÁ, CSc., doc. Ing. arch. I. 
KAPLAN, doc. Ing. arch. I. VOREL, CSC., doc. Ing. arch. J. MUŽÍK, CSc., Ing. arch. D. STOJAN, Ing. arch. K. DVOŘÁKOVÁ 

Stručná anotace předmětu  

Atelierová tvorba je předmět, ve kterém studenti skloubí získané poznatky z širokého spektra architektonických disciplín 
s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. Komplexně pojaté specializované ateliery ve spolupráci s katedrami 
konstrukcí pozemních staveb a katedrou urbanismu a územního plánování nabízí témata velmi různorodá, která nejsou 
směrována pouze typologicky, ale zaměřují se na různé možnosti přístupu k tvorbě konceptu, typ tvůrčí práce nebo další 
aspekty. Příklad specializovaných atelierů -  rekonstrukce, konverze, trvale udržitelný rozvoj (zelená architektura), 
ekologické stavění (nízkoenergetické principy), experimentální architektura, lanové a membránové konstrukce, 
urbanismus, interiér. Navrhované stavby jsou vždy v konkrétním prostředí, pro zadání jsou využívány i studentské 
architektonické soutěže. Součástí atelierové práce je rovněž diskuze s pozvanými odborníky z praxe, organizace 
tematických přednášek, návštěva výstav a pořádání exkurzí. První magisterský projekt se od bakalářských liší volností 
zadaného tématu a rozsahem, který odpovídá dosažené úrovni informací. Rozsah projektu je na úrovni architektonické 
studie, rozšířené podle konkrétního zadání o rozhodující detaily - výtvarné, architektonické, technické nebo 
technologické, včetně výpočtů. Cílem projektu je nasimulovat reálnou situaci, se kterou se student/architekt po 
absolvování setká. 
1. – 3.   
Sběr a studium podkladů k pozemku (včetně informací o ÚP dokumentech), návštěva lokality / staveniště, 
fotodokumentace, v případě rekonstrukce nebo konverze: studium podkladů k objektu, analýza historických dat a 
požadavků památkové ochrany, návštěva + vlastní průzkum, fotodokumentace, příprava výkresových podkladů,  analýza 
zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší 
s rozborem provozu a typologie vztahující se k zadání, s vlastním komentářem. 
4. – 6.  
Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních a prostorových vazeb, ověřování měřítka a proporcí 
stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, atelierová prezentace 
definitivního konceptu stavby - vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání stavby, funkčních vazeb, 
řešení situace, dopravních vazeb, zásobování apod. 
7. – 9.  
Převedení konceptu do architektonického návrhu / forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, vazby na 
okolí, řešení parteru. 
10. – 13. 
Finalizace řešení -  architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení / atelierová prezentace, 
práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Odborná periodika, zejména: Wettbewerb aktuel, Detail, Domus, ERA 21, Architectural Record, Architekt, Stavba, 
Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu HISTORICKÉ KONSTRUKCE A REKONSTRUKCE BUDOV 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 4p + 2c hod. za týden 6 kreditů 6 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Prof.Ing. J. WITZANY, Dr.Sc., Dr.h.c.; Ing. K. KROFTOVÁ, PhD.  
(Prof.Ing. R. WASSERBAUER, DrSc.,  Doc. Ing. T. ČEJKA, Ph.D., Ing. R. ZIGLER, Ph.D.) 

Stručná anotace předmětu  

Historické stavby tvoří významnou součást našeho kulturního dědictví a představují důležitý zdroj informací o naší 
minulosti. Znalost historických konstrukcí, materiálů, používaných postupů a technologií výroby materiálů a stavění 
historických budov, umožňuje předcházet chybám při obnově a rekonstrukci historicky významných, zejména památkově 
chráněných objektů, do původního stavu. Navrhování obnovy a rekonstrukce v sobě zahrnuje široký okruh odborných a 
teoretických problémů, které mají velmi často interdisciplinární charakter.  
 
Přednášky předmětu budou rozděleny do dvou vzájemně se prolínajících částí – problematiku zaměřenou převážně na 
stavebně – historický vývoj konstrukcí v jednotlivých historických obdobích a problematiku konstrukčně statickou a 
analytickou.  
 
1. – 2.     Materiálové a stavebně konstrukční řešení historických objektů od raného středověku do poloviny 20. století 
3. – 4.     Seznámení se zásadami a stavebními řády uplatňovanými ve stavebním řešení historických staveb a jejich částí 
5. – 6.     Základní konstrukčně statickou a materiálovou problematiku historických staveb 
7. – 8.     Rozbor degradačních procesů, účinků a vlivů proměnných v čase, které společně s transportními procesy 
ovlivňují životnost, trvanlivost a stavebně technický stav historických objektů 
9. – 10.   Metody a procesy uplatňované při obnově a rekonstrukci historických staveb 
11. – 12. Hodnocení stavebně-historického, architektonického a stavebně-technického stavu historických staveb  
13.  Diagnostické metody a postupy uplatňované při průzkumu a monitoringu historických staveb. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Hošek J., Losos L.: Historické omítky, Grada, Praha 2007 

 Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996 

 Muk J.: Historické konstrukce I., ČVUT, Praha 1996 

 Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, ARGO, Praha 2007 

 Vinař J.: Historické krovy, Grada Publishing, Praha 2010 

 Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb, ABF Praha 2000 

 Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 60 – I. díl, ČVUT, Praha 1994 

 Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 60 – II.díl, ČVUT, Praha 1994 

 Witzany J. a kol.: PDR-Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010 

 Witzany, J. a kol: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, Technická knižnice ČKAIT, Praha 1999 
 
 

 

 

 

https://stavnet.fsv.cvut.cz/hledej.php?Akce=OS&Sn=Wasserbauer&GivenName=&Detail=132


D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu SYSTÉMY BUDOV  

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 4p + 0c hod. za týden 4 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky  

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Prof. Ing. J. TYWONIAK, CSc., Prof. Ing. K. KABELE, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Předmět se zabývá optimálním řešením budov z hlediska stavebně-energetického při respektování kvality vnitřního 
prostředí. Uplatňuje se zde integrovaný pohled, spoluvytváří se prakticky využitelný základ pro práci v atelierových 
předmětech. V obecné části popisuje v širších souvislostech jednotlivé kategorie progresivních řešení a komentuje vývoj 
technických systémů v budovách. V další části se věnuje jednotlivých typologickým druhům budov z těchto pohledů. 
Zabývá se i změnami staveb a energetickou modernizací. Podle možnosti je do výuky zařazena exkurse. 
 
1. Energeticky optimalizovaná řešení budov, širší souvislosti 

2. Stavebně-energetické koncepce budov, základní modely, kritéria a strategie  

3. Progresivní stavební konstrukční prvky (obálka budovy, vnitřní konstrukce, tepelná setrvačnost, stínicí technika) 

4. Progresivní technická zařízení v budovách (vytápění, chlazení, větrání, elektroinstalace, regulace) 

5. Integrace prvků využívající obnovitelné energie do budov  

6. Koncepce a příklady budov pro bydlení 

7. Koncepce a příklady budov pro krátkodobé ubytování, penziony, hotely, studentské koleje 

8. Koncepce a příklady budov pro vzdělávání – mateřské a základní školy 

9. Koncepce a příklady budov pro vzdělávání – vysokoškolské budovy, specializované školy, vzdělávací centra 

10. Koncepce a příklady budov pro sport  

11. Koncepce a příklady administrativních budov 

12. Koncepce a příklady budov pro zdravotnictví a sociální služby 

13. Koncepce a příklady nákupních center a výrobních budov 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Daniels, K.: Technika budov. Jaga 2003 

 Principles of Heating, Ventilating and Air-Conditioning, ASHRAE 2000 

 Tywoniak,J. a kolektiv: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasívní a další. GRADA 2012 
 

 Poznámky k přednáškám a aktuality na webových stránkách předmětu 
 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu INTERIÉR A PARTER 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1 / 1 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Blok A.: hodnocené zápočtem: Rešerše výtvarně prostorových řešení interiérů špičkových designerských atelierů ve světě 
i doma; seminární práce na téma působení barev v interiéru, způsob a vliv denního a umělého osvětlení, druhy a vliv 
akustických materiálů atd.; menší designové návrhy svítidel, sedacího a stolového nábytku atp. 
Blok B: hodnocené u zkoušky: Rešerše a základní hodnocení přínosů vybraného revitalizovaného nebo nového veřejného 
prostoru ze zahraničí v rozsahu 2 x A3 – příprava ke zkoušce. 
 

Vyučující  

doc. Ing. arch. I. KAPLAN, Ing. arch. V. GLEICH  

Stručná anotace předmětu  

Blok A - Interiér budov: 
1. – 2.        Základní charakteristiky vnitřního prostoru staveb, jako jsou způsob a organizace prostorových a provozních 
vazeb, a to vždy v návaznosti na jeho funkci (value – chain anylysis).  
3. – 4.        Materiálové a povrchové kvality aplikovaných textur z hlediska funkce a jejich působení na psychiku člověka 
(vizuální, akustické a haptické vjemy).  
5.                Působení základních fyzikálních vlastností vytvářeného vnitřního prostředí 
6.                Základní konstrukční detaily, ovlivňující design zabudovaného a volného vnitřního zařízení 
 
Blok B - Interiér města (parter): 
7. – 9.     Problematiku veřejných prostorů v sídlech, jejich charakteristika a formování v kontextu vývoje stavby měst, 
jejich deficity a nerovnováhy, atributy kvality a rozvojové potenciály 
10. – 12. Nástroje architekta pro tvorbu veřejného interiéru města, s přehledem prvků urbanistického detailu a úloze 
městského mobiliáře.  
 
Masivní příkladový materiál + tematické exkurze na území Prahy. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Blok A: 

 Gleich a kol. – soubor přednášek v digitální formě – každoročně aktualizované. 

 Francis D. K.Ching, Corky Binggeli – InteriorDesign Illustrated – John Wiley & Sonns, Inc., Hoboken, New Jersey,  

 Graeme Brooker a Sally Stone – What is interier design – Slovart, Praha 2010 

 Lubomír Kostroň – Psychologie narchitektury – Grada Publishing a.s. – 2011 

 Vofgang Nutsch – Holztechnik Fachkunde – Europa Sbotáles cz. -  2006 

 Odborné architektonické, interiérové a designové časopisy zahraniční i české provenience  
Blok B: 

 Kaplan – soubor přednášek v digitální formě – každoročně aktualizované. 

 Lynch Kevin, Obraz města, M.I.T.Press, 1990. 

 Gehl Jan – Život mezi budovami, Arkitektens Forlag aj J.Gehl 1996. 

 Krier Leon – Architektura, Volba nebo osud, Academia Praha, 2001. 

 Soubor odkazů na soudobé příklady řešení a výrobce prvků mobiliáře 
 
 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ATELIER KONSTRUKČNÍ 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1 / 2 

Rozsah studijního předmětu 0p + 7c hod. za týden 7 kreditů 9 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 

Další požadavky na studenta  

Odevzdání předepsaného výsledného elaborátu. 

Vyučující  

Doc. Ing. arch. V. DVOŘÁK, CSc., Doc. Ing. arch. P. KOTAS, Ing. arch. M. HÁJEK, Ph.D., prof. Ing. arch. T. ŠENBERGER, Ing. J. 
PUSTĚJOVSKÝ, Ing. arch. A. VANĚK, Ing. arch. L. KNYTL, Ing. arch. P. LÉDL, Ing. arch. L. KALIVODA, Ing. arch. Ing. P. ŠIKOLA, 
Ph.D., doc. Ing. B. KOŠATKA, CSc., doc. Ing. arch. P. MEZERA, CSc., doc. Ing. J. VAŠKOVÁ, CSc., doc. Dr. Ing. L. PODOLKA, 
prof. Ing. F. WALD, CSc. 
 

Stručná anotace předmětu  

Zadání v atelieru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení, nebo 
se může stát inspiračním zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. Projekt pak studenti 
předkládají ve formě studie stavby, doplněné o konstrukční koncept, předběžné výpočty, skici detailů a vybraných 
konstrukčních prvků. Důležitou součástí vývoje projektu jsou fyzické modely. 
 
1. – 3.   
Analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a 
studium) rešerší s rozborem provozu, typologie a konstrukce vztahující se k zadání, s vlastním komentářem. 
4. – 6.  
Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních, prostorových a konstrukčních vazeb, ověřování 
měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, 
atelierová prezentace definitivního konceptu stavby - vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání 
stavby, funkčních vazeb, řešení situace, konstrukčního a statického konceptu. 
7. – 9.  
Převedení konceptu do návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, detaily. 
10. – 13. 
Finalizace řešení -  architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení/atelierová prezentace, 
práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby. 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Platné vyhlášky, normy, odborná periodika a webové stránky. 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu URBANISMUS A VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

Typ předmětu povinný  doporučený ročník / semestr 1 / 2  

Rozsah studijního předmětu 4p + 0c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky 

Další požadavky na studenta  

Seminární práce k bloku A ke zkoušce. 

Vyučující  

doc. Ing. arch. I. KAPLAN, Ing. V. JETEL, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu  

Předmět uvádí terminologii, typologii regionů, definuje regionální problémy a zvláštnosti, předkládá zásady pro řešení 
těchto problémů, obecné vývojové tendence, socioekonomické a environmentální souvislosti, a také vysvětluje úlohu 
architekta při tvorbě regionálních koncepcí. Na vydaných PUR a ZUR a dalších příkladech z ČR a dokumentacích EU 
seznamuje s navrženými zásadami v konkrétních územích či regionech. 
Blok A: Veřejná infrastruktura sídel 
1.   Koncepce dopravní infrastruktury a veřejných prostranství.  
Koncepce technické infrastruktury v urbanismu a územním plánování: 
2.   Vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
čistírny odpadních vod 
3.   Stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
4.   Trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení 
veřejné komunikační sítě, produktovody.  
5.   Koncepce občanského vybavení. 
Blok B: Veřejná infrastruktura v regionech  
6.   Systémové pojetí plánování regionů: struktura krajiny, složky, vazby.  
7.   Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu.  
8.   Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu.  
9.   Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí.  
10. Komunální inženýrství.  
11. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů.  
12. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a krajiny.  
13. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

K části A.: Povinná: 

 Šrytr, P.: Městské inženýrství I, II 

 Vyoralová, Z.: Technická infrastruktura měst a sídel 
K části B.: Povinná: 

 Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, Sbírka zákonů 

 Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti v platném znění, Sbírka zákonů 

 Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, Sbírka zákonů 

 Politika územního rozvoje ČR, Ministerstvo územního rozvoje  
Doporučená: 

 Cooperation for European territorial development, European Commission, Brussels 

 K.Lynch – Managing the sense of a region (1976) 

 R.E.Dickinson – City, Region and Regionalism 

 European Institut of Urban Affairs – Urbanisation and the Functions of Cities in the European Community 
 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ESTETIKA A SOCIOLOGIE  

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 2p + 1s hod. za týden 3 kredity 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky, semináře 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Doc. Ph.Dr. V. VANÍČEK, Ph.D., Mgr. V. JEŠKO, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Kurz se skládá z přednášek i seminářů, jeho účelem je interdisciplinárně provázat estetiku a sociologii s architekturou a 
urbanismem.  
 
1.           Úvod do estetiky  
2.           Úvod do sociologie 
3. – 4.   Vybrané kapitoly ze sociologie architektury a urbanismu 
5. – 6.   Vybrané kapitoly z teorie estetiky  
7. – 8.   Vybrané kapitoly z dějin umění 
8. – 9.    Pojetí architektury jako sociálního média 
10 - 13. Zkoumání vztahu sociologie, architektury a urbanismu, architektury a estetiky. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Schmidler, K., Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Brno 2001 

 Zuska, V., Estetika, Praha 2001 

 Sourian, E., Encyklopedie estetiky, Praha 1994 

 Utitz, E., Dějiny estetiky, 1968 

 Halík, P., Kratochvíl,P., Nový,O., Architektura a město, Praha 1996 
 

 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu MANAGEMENT  

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky 

Další požadavky na studenta  

Účast na přednáškách 75%, vypracování seminární práce (výběr z 18 témat). 

Vyučující  

Doc. Ing. D. MACEK, Ph.D., Doc. Ing. D. MĚŠŤANOVÁ, CSc., Ing. Václav TATÝREK, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

1. Daňová soustava, daně přímé a nepřímé. Daň z nemovitostí. Silniční daň. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně. 
2. Facility management, úvod, historie 
3. Facility management – smluvní zajištění, outsourcing, benchmarking, kategorizace FM 
4. Facility management – správa nemovitostí, energetický management 
5. Financování podnikatelských záměrů. Studie využitelnosti projektu. Kritéria úspěšnosti. Metody vyhodnocení 

efektivnosti projektu. 
6. Projektový management, cíle, strategie, fáze a okolí výstavbového projektu a jeho navrhování. Standardy 

projektového řízení. Role managera projektu. Řízení projektu z hlediska času, zdrojů a nákladů. 
7. Rozšíření pojmů a souvislostí pro management projektu. Standardy Projektového managementu. Procesy, metody a 

techniky projektového managementu. Kritéria úspěšnosti projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Stavba jako 
produkt výstavbového projektu. Finanční řízení projektu. Studie využitelnosti. Projektové řízení, metody 
projektového řízení, matice zodpovědnosti, myšlenkové mapy, komunikační plán, teorie omezení, strom reality. 
Podnikové finance. Paterova analýza. Lorenzova křivka 

8. Řízení komunikace a organizace projektu. Obstarávání v projektu/ Procurement. Controlling, změny a změnová řízení 
při realizaci projektu. Hodnocení výstavbového projektu. Velká projekční kancelář. 

9. Software pro podporu řízení firmy 
10. Technicko-ekonomický software Buildpass BIM 
11. Management rizik v projektu, identifikace, ohodnocení a řízení rizik. Řízení kvality, environmentální management. 
12. BIM. BIM v rámci životního cyklu. Nástroje BIM. 
  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 

 Prostějovská, Z., Hačkajlová, L., Tománková, J. a kol.: Management výstavbových projektů ČVUT, Praha. 2008. 

 studijní pomůcky na http://people.fsv.cvut.cz/~k126/?p=mvpr  
Doporučená: 

 Prostějovská, Z.: Finanční řízení a investování. ČVUT v Praze. 2006 

 Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008 

 Harris, F., Mc Caffer, R., Edum-Fotwe, F.: Modern Construction Management, Blackwell, Oxford 2006 

 Sears, K., Sears, G., Glough, R.: Construction Project Management, J. Wiley & Sons, Hoboken 2008  

 Pilcher, R.: Principles of construction management, Osborne-McGraw-Hill, London 1992. 

 Nový občanský zákoník.  
 
 

 

http://people.fsv.cvut.cz/~k126/?p=mvpr


D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu SOUČASNÁ ARCHITEKTURA 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2s hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, semináře 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
1. Teorie současné architektury – explicitní vymezení. Teoretikové architektury ve dvacátém století, modernismus, vliv průmyslové 

epochy, architekt vs. inženýr, materiály, konstrukce a typologie jako norma. Handbuch (příručka) – nezbytný teoretický 
fundament praktikujícího architekta, E. Neufert a Bauentwurfslehe 

2. Modernismus a jeho paradigma, srovnání tvorby protagonistů modernismu v druhé polovině dvacátého století. Mies van  der 
Rohe vs. LC, universální jazyk moderní architektury (P.Johnson). Le Corbusier a modulor , nová východiska bytové koncepce druhé 
poloviny dvacátého století – Unité d´habitation, důsledky utopie standardu a typu – prefabrikace. Louis I. Kahn, F. L. Wright – jiný 
koncept modernismu 

3. Způsoby reflexe – interpretace architektury ve dvacátém století. Nové pojetí – jiná interpretace, odklon od modernistických 
paradigmat, R. Venturi a kontradikční pojetí architektury, mýtus modernismu, internacionalismus a regionalismus (pojem kritický 
regionalismus), odmítnutí ideologizace. Sémiotické pojetí interpretace, jazyk, mluva, sdělnost a konformita. Teoretické kořeny a 
přínos lingvistů – Saussure, Morris. Charles Jencks a jeho více vrstevnatý výklad, minimálně dvojí kódování architektury. 

4. Postmodernismus a jeho protagonisté, jazyk postmoderní architektury, tektonika a fragment, kontextualismus (L. a R. Krier, A. 
Rossi, R. Boffil, O. M. Ungers….). Postmodernismus a princip odkazů historické i moderní architektury ( Ch. de Portzamparc, New 
York Fives – Meier, Hejduk, Graves, Eisenmann….) 

5. Fenomenologická interpretace architektury, K. Lynch a jeho obraz města, Ch. N. Schulz a problém žitého a abstraktního prostoru, 
kořeny a teoretický přínos filosofů. Architektura jako zobrazující struktura a nositelka symbolických a alegorických významů. 
Ikonologie architektury jako alternativní způsob interpretace. Italská škola interpretace architektury a její levicová východiska. 
Sociální pohyby ve společnosti jako hybný moment výrazových proměn architektury. 

6. Postmoderní situace a způsoby možného rozdělení soudobé architektury, od abstrakce avantgardy k abstrakci dekonstrukce. Od 
(sociálního, mravního…) étosu k banalitě a kýči. Rozporuplnosti formulace – reflexe (nebo pokusu o reflexe) a konkrétní činnosti. 
L. Krier a postmoderní urbanismus.  

7. Dekonstrukce – vrcholná fáze postmoderního uvažovaní na poli abstrakce (praxe architektury F. Gehry, Coop Himmelblau, Zaha 
Hadid…) 

8. Architektura na prahu informačního věku – pokusy o teoretický koncept – Rem Koolhaas, Winny Maas a další, pojem virtuální 
architektury, postindustriální věk, současná holandská scéna 

9. High - Tech a jeho počátky v novém brutalismu, architektura jako jiná estetika stroje.  
10. High - Tech a další vývoj na konci dvacátého a na začátku jedenadvacátého století 
11. Minimalismus a současná světová scéna. Česká odezva 
12. Současné trendy v zahradní a parkové tvorbě. Land art - od 60. let 20. století v USA  
13. Návraty k neoklasicismu, postmoderní neoklasicismus, vliv soudobého designu na řešení současných zahrad  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 Petr Urlich: Digitální texty k přednáškám, Interní materiál FSv 

 Kenneth Frampton: Moderní architektura, kritické dějiny, Academia 2004  

 Jiří Ševčík - Monika Mitášová: Česká a slovenská architektura 1971 – 2011, Texty, rozhovory, dokumenty, AVU 2013 

 Petr Urlich: Příspěvek k možnostem stratifikace české kritiky, Architekt 2/1999  

 Architektura na prahu informačního věku, texty o moderní a současné architektuře, Zlatý řez 2001 

 Architektura v informačním věku, texty o moderní a současné architektuře II, Zlatý řez 2006 

 Architektura: tělo nebo obraz?, texty o moderní a současné architektuře III, Zlatý řez 2009  

 Petr Kratochvíl (eds): O smyslu a interpretaci architektury, VŠUP, Praha 2005 

 Robert Venturi: Složitost a protiklad v architektuře  

 K. Lynch: Obraz města, Bova Polygon 2004  

 Leon Krier: Volba nebo osud. Academia 2001 

 Architecture Theory since 1968, edited by K.M. Hays, Columbia Books of Architecture, MIT Press 2000. 
 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ARCHITEKTURA A STATIKA 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 3p + 1c hod. za týden 4 kreditů 6 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

prof. Ing. František WALD, CSc, Doc. Ing. Lukáš VRÁBLÍK, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Přednášky: 
1. Základní principy navrhování betonových konstrukcí, vývoj a historie betonového stavitelství 
2. Předpjatý beton, základní specifika, zásady návrhu 
3. Speciální betonové konstrukce – energetika, vodní stavitelství 
4. Speciální betonové konstrukce – skořepinové a velkorozponové betonové konstrukce 
5. Betonové mosty – zásady návrhu, zatížení, uspořádání 
6. Betonové mosty – konstrukční systémy, postupy výstavby 
7. Úvod, ocelové konstrukce, výrobky, udržitelnost výstavby, konstrukce s taženými prvky 

+ membránové a lanové konstrukce, ETFE, nerezové sítě 
8. Legislativa, normy, metodika návrhu ocelových konstrukcí, využití softwaru pro návrh OK  
9. Tlačené prvky v ocelových konstrukcích, stabilita. Vysokopevnostní oceli ve stavebnictví - materiálové vlastnosti, 

zkoušení, návrh 
10. Požární odolnost + požární bezpečnost staveb, chování konstrukcí za požáru, návrh OK a DK na účinky požáru dle EN   
11. Dřevěné lávky a mosty, historie, statická schémata, příklady Trvanlivost dřevěných konstrukcí - typy poškození, 

defekty, příčiny rozkladu DK, ochrana, příklady, ukázky 
12. Hliníkové konstrukce, nerezavějící oceli – výroba, použití, konstrukční slitiny, klasifikace, odlišnosti návrhu  

Nosné konstrukce ze skla, sklo jako stavební materiál 
13. Prezentace  

Cvičení:  
- Návrh daného konstrukčního prvku (most, lávky, zastřešení velkého prostoru, netradiční konstrukce), práce ve 

skupinách po cca 4 studentech; každý připraví variantu řešení – výběr finální varianty; základní statické ověření, 
vizualizace, řešení detailů 

- Individuální odborná rešerše (rozsah 3xA4) na vybraná témata látky předmětu, vztahující se k řešené variantě 
skupinové práce 

- Na závěr společné prezentace projektů  
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 Evropské sdružení výrobců ocelových konstrukcí, ECCS - Steel Design Awards 2003 – 2012, www.steelconstruct.com/ 

 Studnička: Ocelové konstrukce, ČVUT, Praha, 2014; Sokol, Wald: Ocelové konstrukce, Tabulky, ČVUT, Praha, 2012 

 Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT, Praha, 2011; Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce, Příklady, ČVUT, Praha, 2013 

 Dipl.-Ing. Dr. Michael Seidel, Tensile Surface Structures, A Practical Guide to Cable and Membrane Construction, ISBN 978-3-433-
02922-0, Ernst & Sohn, Berlin, Germany (2009). 

 Wald a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2005, ISBN: 8001031578 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1 / 2 

Rozsah studijního předmětu 4p + 1c hod. za týden 5 kreditů 6 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Součástí bloku přednášek je i cvičení, které je zaměřeno na rešerši vybrané ÚPP a ÚPD, završené analytickou úlohou 
týkající se obsahu či procesu pořízení územně plánovacích podkladů či dokumentace. 
 

Vyučující  

doc. Ing. arch. ThLic. J. KUPKA, Ph.D., Ing. arch. P. DURDÍK 

Stručná anotace předmětu  

Blok 1: Nástroje územního plánování a tvorba územního plánu  
1. Úvod do problematiky, rekapitulace nástrojů územního plánování. Vyhláška 500/2006 Sb.  
2. Územně analytické podklady, proces pořízení. Sledované jevy na úrovni kraje. Sledované jevy na úrovni obce. Pokyny 

pro řešení v navazující územně plánovací dokumentaci. Zastavěné území vymezené samostatným postupem.  
3. Územní plán. Tvorba zadání. Obsah zadání a návrhu územního plánu. Výkresová část územního plánu. Vyhláška 

501/2006 Sb. Plochy s rozdílným způsobem využití.  
4. Funkční a prostorová regulace v územním plánu. Urbanistická koncepce a koncepce navazujících systémů. 

Vymezování pozemků. Odstupy staveb. Veřejná infrastruktura.  
5. Veřejná prostranství. Veřejně prospěšné stavby.  
6. Předkupní právo a vyvlastnění. Výkresová část odůvodnění. Změny územního plánu. 

 
Blok 2: Nástroje krajinného plánování  
7. Úvod do problematiky, přehled nástrojů krajinného plánování.  
8. Nástroje pro ochranu biodiverzity a ekologické stability, ÚSES, ochrana přírody a krajiny plány péče o ZCHÚ. 

Horninové prostředí, vlivy těžby na plánování území, ochrana ložisek, plány POPD, plány rekultivace. Půda – ochrana 
ZPF a územní plánování, BPEJ, pozemkové úpravy.  

9. Voda – vodní režim krajiny, plány revitalizací, plány povodí, ochrana před povodněmi.  
10. Zemědělství  a rybniční hospodářství – evidence kultur, změny kultur.  
11. Lesní hospodářství – materiály ke kvalitě lesa, LHP, zalesňování, těžba, vztah k územnímu plánování.  
12. EIA + SEA – obsah, proces, návaznost na procesy výstavby a na územní plánování.  
13. Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu a problematika krajiny na úrovni státu a krajů. 

 
Cvičení vždy vychází z určení kraje a z výběru územního plánu konkrétní obce v určeném kraji. Student shromáždí 
veškeré územně plánovací podklady (ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD), příslušné k určenému území a 
provede shrnutí základních údajů ze shromážděných ÚPP a ÚPD s vybranými grafickými ukázkami a textovými údaji. 
Druhá část cvičení má analytický charakter a je zaměřena na rozbor nástrojů regulace používaných v územně plánovací 
dokumentaci a jejím cílem je pochopení smyslu a uplatnění konkrétních nástrojů regulace funkcí, činností a hmotově 
prostorových parametrů zástavby v území. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Sklenička, P.: Základy krajinného plánování, Praha 2003. 

 Váchal, J. – Němec, J. – Hladík, J. (eds.): Pozemkové úpravy v České republice. Praha 2011. 

 Zákon 183/2006 Sb., Stavební zákon 

 Vyhl. 500/2006 Sb., o úz. analytických podkladech, úz. plán. dokumentaci a způsobu evidence úz. plánovací činnosti 

 Vyh. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
 
 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu URBANISTICKÉ STRUKTURY A ROZVOJ MĚST 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 4p + 0c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky, semináře 

Další požadavky na studenta  

Zpracování seminární práce obsahující analýzu vybraného sídla a posouzení výsledků řešení jeho růstu či regenerace. 

Vyučující  

doc. Ing. arch. J. MUŽÍK, CSc., Ing. arch. M. JANATKA, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s charakteristikou sídelní struktury, velikostní hierarchií sídel, jejich druhy, 
odlišnostmi a vzájemnými vazbami.  
 
1.           Potřeby rozvoje sídel 
2. – 3.   Možnosti a formy plošného i prostorového růstu, přestavby, regenerace a transformace jejich vnitřních částí 
4.           Historická jádra 
5.           Veřejné prostory a prostranství 
6. – 7.    Identifikace a ochrana urbanistických, architektonických a uměleckých hodnot, stejně jako místním tradicím a 
zvyklostem 
8. – 10.  Systém památkové péče, principy památkového urbanismu a jejich role v procesu revitalizace urbanistické 
struktury 
11 – 13. Obecné principy rozvoje, přestavby a regenerace sídel na vybraných, praktických příkladech a v jednotlivých 
fázích urbanistické činnosti – analytické, tvůrčí a realizační. 
 
V rámci předmětu se studenti seznámí s řadou českých sídel formou prezentace seminárních prací. 
Seminární práce obsahuje text a obrázky (mapy, plány, kresby, fotky, schémata), její rozsah je alespoň 10 stran A3. 
Seminární práce je zaměřena identifikaci charakteristických rysů zvoleného sídla, na jeho roli v sídelní struktuře, na vývoj 
urbanistické struktury, jeho celkový obraz, strukturu a kompozici veřejných prostorů a na funkční skladbu jeho 
organismu. 
Dále se student zaměří na jeden příklad rozvojového či regeneračního zásahu. Vypracuje jeho urbanistickou analýzu a 
posoudí jeho celkovou urbanisticko architektonickou úroveň, případně navrhne zásady vedoucí ke zlepšení zjištěného 
stavu.  Student se také může zaměřit na zanedbanou část sídla, vypracuje její urbanistickou analýzu a formuluje zásady 
pro její přestavbu či regeneraci a to v úrovni zadání územní urbanistické studie.  
Studenti si připraví a vyzkouší vhodnou formu prezentace získaných informací a vlastních odborných názorů. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 J. Hrůza – Stavitelé měst 

 M. Baše – Sídla a stavby na venkově 

 K. Marhold – Sídla – urbanistická typologie II 

 M. Hexner, J. Novák – Urbanistická kompozice 

 K. Kuča – Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku 

 C. Sitte – Stavba měst podle uměleckých zásad 

 K. Lynch – Obraz města  

 J. Gehl – Města pro lidi 

 J. Gehl, L. Benzoe – Nové městské prostory 

 V. Kučová - Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO 

 Principy a pravidla územního plánování – www.uur.cz 

 
 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu URBANISTICKÁ TVORBA A INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1 / 2 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Samostatná práce (urbanistický projekt v prostředí GIS – odevzdání tematické mapy v zápočtovém týdnu - podmínka 
zápočtu). 
 

Vyučující  

Doc. Ing. arch. I. KAPLAN, Ing. arch. M. JANATKA, Ph.D., Ing. V. JETEL, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

1. Filosofické základy tvorby urbanistického prostoru 
2. Filozofie v praxi urbanistické tvorby 
3. Novější teorie a praxe plánování měst 
4. Le Corbusier 
5. Neoracionalisté 
6. Neoempiricisté 
7. Pragmatici 
8. Urbanistické soutěže 
9. Trvale udržitelný rozvoj Prahy 
10. Suburbanizace 
11. Evropské urbanistické dokumenty 
12. Informační systémy v urbanistické tvorbě. Využití geografických informačních systémů v územním plánování. 
13. Seznámení se s prostředím desktopu ArcGIS a alternativní programů. Datové modely v územním plánování. 

 
 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
 
 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Hrůza, J.: Stavitelé měst. Praha: Agora, 2011. 

 Janatka, M.: Pravomoc a odpovědnost subjektů suburbanizace. Praha: ČVUT, 2010. 

 Kolář, J.: Geografické informační systémy 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2003. 161 s. 

 Maier, K. (ed.): Urbanistická čítanka 1. Praha: ČKA, 2000. 

 Maier, K. (ed.): Urbanistická čítanka 2. Praha: ČKA, 2003. 

 Tuček, J.: Geografické informační systémy: principy a praxe. 1. vyd. Praha: Computer Press. 1998. 424 s. 
 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ATELIER TVORBY – MAGISTERSKÝ 2 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2 / 3 

Rozsah studijního předmětu 0p + 12c hod. za týden 12 kreditů 15 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 

Další požadavky na studenta  

Odevzdání předepsaného elaborátu. 

Vyučující  

Doc. Ing. arch. P. KOTAS, Ing. arch. M. HÁJEK, Ph.D., prof. Ing. arch. T. ŠENBERGER, Ing. arch. M. ŠOUREK,  doc. Ing. arch. 
M. HLAVÁČEK, Ing. arch. E. LINHARTOVÁ, prof. Akad. arch. M. HULEC, Ing. arch. J. POŠMOURNÝ, doc. Ing. arch. V. 
DVOŘÁK, Ph.D., Ing. arch. Ing. P. ŠIKOLA, Ph.D., Ing. arch. V. GLEICH, doc. Ing. arch. I. KAPLAN, doc. Ing. arch. I. VOREL, 
CSC., doc. Ing. arch. J. MUŽÍK, CSc., Ing. arch. P. DURDÍK 
 

Stručná anotace předmětu  

Atelier architektonické je předdiplomní projekt a uzavírá tak cyklus návrhových atelierů. Svým rozsahem je na úrovni 
studie pro územní řízení, co do velikosti odpovídá projektu souboru staveb. Typologické zaměření není rozhodující, 
důležité jsou urbanistické souvislosti a prostorový i historický kontext úlohy, důraz je kladen na formulaci konceptu a 
řešení širších vazeb a veřejných prostorů. Jedna ze staveb takto řešeného souboru se může stát podkladem pro zadání 
diplomové práce. 
1. – 3.   
Sběr a studium podkladů k pozemku (včetně informací o ÚP dokumentech), návštěva lokality / staveniště, 
fotodokumentace, v případě rekonstrukce nebo konverze: studium podkladů k objektu, analýza historických dat a 
požadavků památkové ochrany, návštěva + vlastní průzkum, fotodokumentace, příprava výkresových podkladů,  analýza 
zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší 
s rozborem provozu a typologie vztahující se k zadání, s vlastním komentářem. 
4. – 6.  
Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních a prostorových vazeb, ověřování měřítka a proporcí 
stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, atelierová prezentace 
definitivního konceptu stavby - vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání stavby, funkčních vazeb, 
řešení situace, dopravních vazeb, zásobování apod. 
7. – 9.  
Převedení konceptu do architektonického návrhu / forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, vazby na 
okolí, řešení parteru. 
10. – 13. 
Finalizace řešení -  architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení / atelierová prezentace, 
práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Periodika, zejména: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod. 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2 / 3 

Rozsah studijního předmětu 3p + 2c hod. za týden 5 kreditů 6 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 
 

Vyučující  

doc. Ing. arch. ThLic J. KUPKA, Ph.D., doc. Ing. J. KRÁSA, Ph.D. 
 

Stručná anotace předmětu  

1. Krajina a její charakter a 
2. krajinářko-architektonická hlediska (krajina jako předmět architektonické a urbanistické tvorby, krajina jako struktura 

složek a jako vizuální prostor, znaky vizuální scény, konfigurace a agregace znaků, vizuální atraktivita krajiny, 
osobitost a jedinečnost krajiny, emblematické a ikonické znaky krajiny, objektivní a subjektivní stránka hodnocení 
vizuální scény, intersubjektová shoda, charakter krajiny, identita kulturní krajiny a krajinný ráz, dochované znaky 
kulturní a historické charakteristiky, krajina jako kulturní dědictví, hmotné a duchovní hodnoty, jejich identifikace a 
ochrana).  

3. Proměny krajiny, zahrad, parků a městské zeleně (od osidlování krajiny k její urbánní transformaci).  
4. Zahradně ‐ architektonická a krajinářská hlediska tvorby (rostlinný materiál v městském prostředí, technologie 

zakládání zeleně, formy projektů zeleně). 
5. Globální problémy, ekologie a současná společnost.  
6. Základní terminologie životního prostředí.  
7. Jednotlivé funkce krajiny.  
8. Legislativní zakotvení ochrany krajiny v ČR a v EU.  
9. Územní systém ekologické stability a jeho využití pro plánování krajinných úprav.  
10. Krajinný ráz (preventivní hodnocení území z hlediska krajinného rázu, vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz, 

využití v územním plánování a v rozhodovací praxi). Historický a současný význam zemědělství a pro krajinný ráz.  
11. Význam retence krajiny, vznik povodní, základy protipovodňové ochrany sídel.  
12. Ochrana přírody a zemědělského půdního fondu. Pozemkové úpravy. Krajinotvorné funkce vodních toků a malých 

vodních nádrží, jejich úpravy a revitalizace.  
13. Využití geoinformačních technologií pro krajinné plánování, vymezování ÚSES a ochranu krajiny. Modely a geodata 

vhodná pro řešení krajinářských úloh v ČR. 
 

Cvičení je věnováno analýzám krajiny s cílem pochopení utváření krajiny a významu jejích hodnot při vzniku rázu krajiny, 
jejího specifického charakteru a její svébytné a nezaměnitelné podoby a významu – identity. Sestává ze samostatné 
práce studentů (návštěva řešených lokality) a společné práce v hodinách ve formě konzultací a krátkých výkladů. Část 
cvičení je věnována využití geoinformačních technologií pro krajinné plánování. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Kupka, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT, 2010. 

 Löw, Jiří – Míchal, Igor, Krajinný ráz. Kostelec n. Č. l.: Lesnická práce 2003. 

 Měkotová, Jarmila, Principy v obecné a aplikované ekologii. Olomouc: UP, 2007. 

 Sklenička, Petr, Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 

 Vorel, Ivan – Kupka, Jiří, Krajinný ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT, 2011. 
 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ÚVOD DO PROFESNÍ PRAXE 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2s hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky, semináře 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Doc. Ing. arch. V. DVOŘÁK, CSc., doc. Ing. arch. Ing. Z. PEŠKOVÁ, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Předmět je zaměřen na aktuální profesní témata tak, aby usnadnil vstup studentům do praxe. V rámci předmětu budou 
probíhat i exkurze. Do výuky budou zváni hosté z praxe. Přednášky budou pravidelně uzpůsobovány současným 
problémům v oboru. 
 
Blok A: 1. – 4. 
Aktuální změny legislativy, autorizace, profesní organizace. Dokumentace staveb z pohledu praxe. 
 
Blok B: 5. – 9. 
Architektonická kancelář – založení, řízení, organizační struktura, legislativa. 
 
Blok C: 10. – 13. 
Aktuální trendy v architektuře, nejnovější materiály, projekční metody, udržitelné stavění a praxe. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

  Aktuální legislativa, odborná periodika. 

 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu DĚJINY UMĚNÍ 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 2p + 1c hod. za týden 3 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Prof. Ing. arch. P. URLICH, CSc., PhDr. R. POŠVA, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

1.  Minojské a mykénské umění. 
2.  Řecké antické umění – doba klasická a helénistická.  
3.  Římské antické a raně křesťanské umění.  
4.  Evropské předrománské umění a románské umění.  
5.  Evropské gotické umění – malířství. Giotto a florentská škola, sienská škola, Evropské gotické umění – sochařství.   
6.  Raně renesanční florentské umění. Masaccio, Donatello a ostatní umělci tzv. Quattrocenta.  
7.  Vrcholná italská a pozdní renesance – Leonardo, Rafael, Michelangelo Buonarroti a jeho sochařské a malířské dílo, 
     benátská renesance a Tizian. 
8.  Italské barokní umění – Caravaggio, Bernini, Pietro da Cortona, fresková kvadraturní malba – A. Pozzo, benátské  
     rokoko. 
9.  Francouzské rokoko a klasicismus – Watteau, Boucher, Fragonard, David, Ingres, klasicistní sochařství – Canova,  
     Thorvaldsen. 
10.Francouzský romantismus – Delacroix, Géricault , anglický a německý romantismus – Turner, Blake, Constable,  
     C.D.Friedrich, Goya.  
11. Francouzský realismus – Courbet, Daumier, Miller, Barbizonská škola, Corot. 
12. Impresionismus a jeho kořeny – Manet, Degas, Monet, Renoir, Sisley. Vliv impresionismu na umění 20.st. 
13. Postimpresionismus- Gauguin, Cézanne, Toulouse – Lautrec, van Gogh, pointilismus, Rodin, symbolismus.    
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Prezentace na webových stránkách katedry. 

 Antické umění, Raně křesťanské a byzantské umění, Románské a gotické umění, Člověk a renesance, nakl. Artia, 
Praha 1970 – 1971. 

 Kol. aut. : Románské umění, Gotika, Renesance, nakl. Slovart, 1999 - 2006.      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu URBANISTICKÁ EKONOMIE A MANAGEMENT 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky 

Další požadavky na studenta  

Aktivní účast při přednáškách – zpracování modelových příkladů. 

Vyučující  

doc. Ing. arch. I. VOREL, CSc., Ing. arch. M. JANATKA, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Přednášky poskytují základní poznatky o urbanistické ekonomii a managementu jakožto samostatné disciplíně v rámci 
urbanismu a územního plánování, využitelné při řešení územního rozvoje v různých úrovních od regionu po urbanistický 
detail.  
1. Nástroje, které má pro řešení ekonomie územního rozvoje státní správa, samospráva a privátní sektor na základě 

konkrétních příkladů z praxe.  
2. Pilíře udržitelného rozvoje  
3. Ekonomické aspekty strategického plánování  
4. Ekonomické aspekty územního plánování  
5. Ekonomické aspekty územního rozhodování  
6. Aspekty statického a dynamického pojetí UE  
7. Hlediska globální a regionální, sídelní a lokální urbanistické ekonomie  
8. Hlediska urbanistické ekonomie v úrovni souboru budov  
9. Základní úlohy - studie proveditelnosti (feasibility study)   
10. Posuzování variant urbanistického návrhu.  
11. Základní nástroje managementu 
12. Oceňování nemovitostí, realitní trh včetně modelového příkladu tržního ocenění 
13. Problematika urbanistické ekonomie a managementu v privátní sféře 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Maier, K.: Ekonomika v území (Urbanistická ekonomika a územní rozvoj) 2006, skripta FA ČVUT  

 Maier, K., Čtyroký, J., Vorel, J., Franke, D.: Územní plánování a udržitelný rozvoj, ABF, MMR ČR a Česká společnost 
pro stavební právo, 2008. 

 JANATKA, M.: Pravomoc a odpovědnost subjektů suburbanizace. Praha: ČVUT, 2010 

 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti  

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu URBANISTICKÁ A KRAJINÁŘSKÁ KOMPOZICE 

Typ předmětu povinně volitelný  doporučený ročník / semestr 2 / 3 

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky 

Další požadavky na studenta  

Ke zkoušce se předpokládá přečtení alespoň jedné odborné knihy z předloženého seznamu. 
 

Vyučující  

doc. Ing. arch. ThLic J. KUPKA, Ph.D., doc. Ing. arch. Ing. Z. PEŠKOVÁ, Ph.D. 
 

Stručná anotace předmětu  

Předmět představuje vybrané kapitoly z urbanistické a krajinářské kompozice, rozšiřující znalosti především studentů, 
kteří budou zpracovávat diplomovou práci na Katedře urbanismu a územního plánování, o některá témata ve formě 
výběrových přednášek. 
Z oblasti krajinářské kompozice se jedná např. o témata 
1.             Vizuální atraktivita krajiny 
2.             Komponovaná krajina 
3.             Kulturní dominanty v krajině 
4.             Poutní krajina – významný fenomén baroka 
5. – 6.     Zahrada – mezi přirozeností a umělostí ad. 
Z oblasti urbanistické kompozice se jedná např. o témata:  
7.             Vývoj urbanistické formy Prahy 
8.             Vývoj urbanistické formy našich vesnic 
9.             Výškové budovy ve světových metropolích  
10.           Výškové budovy v Praze 
11.           Vývoj plánování a utváření vybraných částí měst 
12. – 13.  Historické a společenské souvislosti plánování a tvorby měst (např. státní plánovací komise, okrašlovací spolky 
atd.) 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Výběrová literatura dle zájmu posluchače, např.: 

 Cílek, Václav. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2005.  

 Frampton, Kenneth. Moderní architektura: kritické dějiny. Praha: Academia, 2004.  

 Gehl, Jan. Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2000.  

 Ggehl, Jan – Gemzøe, Lars. Nové městské prostory. Šlapanice: Era, 2002.  

 Hexner, Michal – Novák, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996. 

 Hnilička, Pavel. Sídelní kaše. Brno: Host, 2012. 

 Hrůza, Jiří. Města utopistů. Praha: Československý spisovatel, 1967.  

 Jacobs, Jane. Smrt a život amerických velkoměst. Praha: Odeon, 1975.   

 Krier, Léon. Architektura volba nebo osud. Praha: Academia, 2002.  

 Lynch, Kevin. Obraz města. The image of the city. Praha: POLYGON, 2004.  

 Norberg-Schulz, Christian. Genius loci: krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán, 2010.  

 Sitte, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha: ABF, 1995.  

 Stibral, Karel. Proč je příroda krásná? Praha: Dokořán, 2005.  

 Valenta, Josef. Scénologie krajiny. Praha: Kant pro AMU, 2008.  

 Veselý, Dalibor. Architektura ve věku rozdělené reprezentace. Praha: Academia, 2008. 
 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu 0p + 24c hod. za týden 24 kreditů 30 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení 

Další požadavky na studenta  

Splnění všech předmětů typu atelier. Odevzdání předepsaného elaborátu. 

Vyučující  

Doc. Ing. arch. P. KOTAS, Ing. arch. M. HÁJEK, Ph.D., prof. Ing. arch. T. ŠENBERGER, Ing. arch. M. ŠOUREK, doc. Ing. arch. 
M. HLAVÁČEK, Ing. arch. E. LINHARTOVÁ, prof. Akad. arch. M. HULEC, Ing. arch. J. POŠMOURNÝ, doc. Ing. arch. V. 
DVOŘÁK, Ph.D., Ing. arch. Ing. P. ŠIKOLA, Ph.D., Ing. arch. V. GLEICH, doc. Ing. arch. I. KAPLAN, doc. Ing. arch. I. VOREL, 
CSC., doc. Ing. arch. J. MUŽÍK, CSc., Ing. arch. P. DURDÍK 
 

Stručná anotace předmětu  

Diplomní projekt je samostatná práce. Zpracování práce v části grafické a textové s důrazem na komplexní analýzu 
zvoleného území, správné vyhodnocení zjištěných skutečností a navržení základní koncepce řešení vybraných problémů s 
použitím principů obvyklých v územním plánování. V diplomní práci je na vybraný objekt zpracována komplexně pojatá 
architektonická studie. U obhajoby musí student prokázat svou invenci architekta i reálnost svého návrhu. 
 
Doporučený postup práce: 
1. – 3.   
Sběr a studium podkladů k pozemku (včetně informací o ÚP dokumentech), návštěva lokality / staveniště, 
fotodokumentace, v případě rekonstrukce nebo konverze: studium podkladů k objektu, analýza historických dat a 
požadavků památkové ochrany, návštěva + vlastní průzkum, fotodokumentace, příprava výkresových podkladů,  analýza 
zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší 
s rozborem provozu a typologie vztahující se k zadání, s vlastním komentářem. 
4. – 6.  
Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních a prostorových vazeb, ověřování měřítka a proporcí 
stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech. 
7. – 9.  
Převedení konceptu do architektonického/urbanistického návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, 
materiál, vazby na okolí, řešení parteru. 
10. – 13. 
Finalizace řešení -  urbanistické, architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení, práce 
v grafických programech, příprava výsledného zpracování práce. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 
 
 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

 Platné předpisy a ČSN 

 Periodika a monografie v závislosti na zadání 

 


