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STUDIJNÍ  PROGRAM    ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ 

Věc: BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 2017 – info k zadání a průběhu 
 

Bakalářská práce je základní část SZZ. Student v ní prokazuje erudici, kreativitu a samostatnost. Každý bakalář architektury 
oboru A+S Fsv ČVUT by měl umět navrhnout kvalitní stavbu rozsahem a složitostí odpovídající rodinnému domu. 
Vedoucí práce je povinen přesně a včas formulovat zadání, v průběhu semestru pak studenta metodicky vést, pomáhat mu 
s orientací v tématu a zkontrolovat stav práce po odevzdání. V posudku pak zhodnotit průběh práce a její výsledek. 
V žádném případě vedoucí není spoluautorem projektu a v tomto smyslu tedy ani neovlivňuje tvůrčí rozměr práce. 
Cílem je, aby student představil své schopnosti. Projekt a úspěšnost jeho obhajoby je nejvýznamnějším podkladem pro 
přijetí do magisterského studia a dá se říci, že nahrazuje též talentové zkoušky. 
 
1. Cílem bakalářské práce je ověření schopností studenta navrhnout a profesionálně zpracovat projekt malé stavby na 

úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení.  

2. Tématem  bakalářské práce je projekt rodinného domu pro rodinu se dvěma dětmi na konkrétní místo dle zadání 
vedoucího práce, se zvláštním důrazem na kontext a individualitu zpracovatele při zohlednění požadavků na nízkou 
energetickou náročnost. Velikost rodinného domu by měla odpovídat obvyklým nárokům českých klientů, cena do 10 
mil. Kč. 

3. Práce budou zadány v 1. týdnu výuky. Formulář zadání je v příloze této informace a na webu FSv. Vyplňuje se jedno 
zadání, které se okamžitě po podpisu studentem předloží k podpisu vedoucímu katedry. Sekretariát teprve poté zhotoví 
2 kopie, originál pak obdrží student a po 1 kopii katedra a studijní odd. 

4. Rozsah práce: 

4.1. Návrh stavby (studie objektu) 

 situace širších vztahů (1:2000 – 1:5000) 

 idea návrhu – motto - grafické znázornění  

 architektonická situace se základní rozvahou o využití pozemku (1:200) a s pohledem na střechu 

 všechny půdorysy se zařízením místností, popisem a výměrami (1:100) 

 2 řezy (1:100), prokazující výškové uspořádání stavby a její vztah ke konfiguraci pozemku 

 všechny pohledy (1:100), alespoň 2 musí ukázat kontext stavby s okolní zástavbou či terénní konfigurací 

 prostorové zobrazení (z normálního horizontu, ideálně zákres do fotografie) 

 prostorové zobrazení, dokumentující vztah mezi některým z hlavních vnitřních prostor a pozemkem 

4.2. Vybrané části projektu v úrovni DSP (DPS) 

Průvodní a souhrnná technická zpráva ve struktuře dle Příl. č.4 či 5 Vyhl. 62/2013 Sb. (O dokumentaci staveb) dle 
zadání. Ve zprávě budou zohledněny m.j. vyhl. MMR 268/2009 (OTP) a MMR 398/2009 (OTP BBUS), v případě 
parcely v Praze rovněž Pražské stavební předpisy. Zpráva bude popisovat části, které student řeší, ostatní kapitoly 
budou pouze nadepsány. 

Koordinační situace - hranice a čísla parcel, odstupy, rozměry, výškové kóty, napojení na sítě (oddělit přípojky a 
vnitřní instalace), napojení na komunikace, zpevněné plochy, ostatní objekty (retenční nádrže, vsakovací objekty, 
venkovní části tep.čerpadel,…), stávající a navržená zeleň, oplocení... 

Půdorys jednoho základního podlaží (1:100 – 1:50) s detailem jednostupňového projektu 

1 Řez (1:100 – 1:50) s detailem jednostupňového projektu 

Stavebně – architektonický detail  – výřez pohledu a svislý řez průčelím ve stejném místě, v měř. cca 1:20. Pohled 
zachytí konkrétní materiály, jejich barevnost, strukturu a rozměry, včetně oplechování, prvků zábradlí, skutečných 
profilů oken a dveří atd. Řez musí zobrazit kontakt stavby s terénem v místě výstupu z interiéru, řešení parapetů a 
nadpraží, uložení stropů, atiku či okraj konstrukce střechy, ev. i řešení balkonu či terasy, vše s ohledem na vedení 
izolací, oplechování, průběh obkladových prvků, provětrávání fasády, řešení kotvení zábradlí atd.. 

Komplexní energetické posouzení bude nahrazeno energetickým štítkem obálky budovy. 

4.3. Ostatní povinné části projektu: 

Konstrukční schéma (1:200) s vyznačením svislých nosných konstrukcí, pnutí stropních desek a konzolí a 
s konceptem založení stavby. Schéma lze zpracovat i formou axonometrie, případně „od ruky“. 

Schémata základního rozvržení (bez dimenzování) hlavních komponent techniky prostředí staveb: 
   Kanalizace splašková – rozmístění stoupaček a trasy svodného potrubí 
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   Kanalizace dešťová – schema odvodnění střechy a zpevněných ploch, příp. umístění retence a vsaku 
   Vodovod – rozmístění stoupaček, umístění vodoměrové řady a umístění zdroje TV 
   Elektroinstalace – umístění měření, rozvaděčů a osvětlovacích těles ovlivňujících interier 
   Vytápění – určení topného média, umístění zdroje tepla a rozmístění otopných těles 
   Větrání – určení prostor mechanicky odvětrávaných a  jednočárové schema hlavních tras potrubí. 

Schémata budou zakreslena ve slepých půdorysech (M 1:100), možné je provedení „od ruky“ a v jednom půdorysu 
může být i více profesí, pokud bude výkres přehledný. 

Řešení techniky prostředí staveb budou slovně popsána v příslušných částech Zprávy (viz. 4.2. této informace). 

 

5. Průběh práce: 

Práce konzultuje výhradně vedoucí, a to v rámci schůzek v čase a místě vymezeném rozvrhem. Studenti budou 
v průběhu semestru minimálně 2x v rámci bakalářského atelieru prezentovat vývoj projektu.  

Návrh objektu, jeho začlenění do prostředí, výtvarné řešení, filosofie bydlení i konstrukční řešení vč. detailů je 
ponecháno na individuálních schopnostech, zájmech a přístupech studentů, podpořených obecnými diskusemi nad 
jednotlivými tématy uvnitř bakalářské skupiny nebo samostatným studiem autorů prací. 

 
6. Práce bude odevzdána v následující podobě: 

6.1. Vyhotovení pro prezentaci a archivaci: 

2 VYHOTOVENÍ, FORMÁT A3 NA ŠÍŘKU, V DRÁTĚNÉ ČI KROUŽKOVÉ VAZBĚ VLEVO, oboustranný tisk 
Paré 1 zůstane u vedoucího a následně se vrátí studentovi, paré 2 jde oponentovi, který v něm zvýrazní chyby a 
připomínky uvedené v jeho posudku. Po obhajobách bude toto paré uloženo v archivu.  

Obsah a skladba obou paré je následující: 

Titulní list – grafické řešení dle autora, ale na pravý okraj je nutné umístit jednotný pruh – viz příloha. 

Úvodní strany  

 Základní údaje - jméno studenta a vedoucího, název BP a anotace, (česky a anglicky), obsah  

 Kopie „Zadání bakalářské práce" a „Upřesněného zadání (stavebního programu)“ 

 Časopisová zkratka – předvedení projektu formou článku v časopise na 2 strany A3 (včetně zmenšených 
obrazových příloh), shrnující a předvádějící hlavní myšlenky návrhu. 

Dokumentace dle bodu 4. této informace („Rozsah práce“)  
v řazení dle  bodů 4.1.-4.3.. Měřítko tisku lze přizpůsobit formátu, výkresy mohou být skládané. Podmínkou je 
srozumitelnost a čitelnost výkresů i popisů. 

Přílohy 
Nepovinné, mohou doplňovat a vysvětlovat BP. Počet není omezen, lze zařadit i foto modelu. 

Bakalářská práce na CD (jen jedno vyhotovení, je určeno pro vedoucího práce) 
Komplet ve formátu .pdf, názvy souborů shodné s označením a číslováním listů práce. Disk bude popsán 
(jméno autora a vedoucího, akad.rok a semestr, název BP) a předán v obalu, ve kterém bude uložen i obsah 
(struktura adresářů). 

HLAVNÍ TERMÍN - ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO VYHOTOVENÍ PRO ARCHIVACI DO 28.5.2017, 23:59 HODIN 

VEDOUCÍ NEJPOZDĚJI NÁSLEDUJÍCÍ DEN NAHRÁNÍ PRÁCE ZKONTROLUJE A PRÁCI V KOSU PŘIJME 

ODEVZDÁNÍ VYHOTOVENÍ PRO OBHAJOBU A ARCHIVACI: PONDĚLÍ 29.5.2017 VE 12:00 V KANCELÁŘI VEDOUCÍHO 

VYVĚŠENÍ PREZENTACE NA VÝSTAVĚ BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 14.6.2017 V 9:00 V ATELIERU D: 

1 VÝKRES 700/1000 OBSAHUJÍCÍ HLAVNÍ PRINCIPY ŘEŠENÍ  -  V horní části perspektiva z normálního horizontu, 
povinnou součástí je také architektonická situace. Zbylý obsah je na autorovi – má představit nejdůležitější 
aspekty řešení. Doporučuje se mimo jiné naznačit hlavní ideu návrhu, stručně vyjádřit vývoj práce (foto 
pracovních modelů, zmenšeniny podstatných skic atd.) a upozornit na hlavní kvality výsledného řešení. Dolní 
okraj výkresu tvoří 5cm vysoký pruh základní identifikace (FSv ČVUT v Praze, program Architektura a 
stavitelství, BP, ak. rok 2016/17 – LS, název práce, jméno autora s malou fotografií, jméno vedoucího). 
Tento výkres bude použit i při obhajobách a po nich pak zůstává na katedře pro potřeby ev. výstav 
v následujícím období. 

MODEL - Abstrahovaný architektonický model v měřítku 1:100 – 1:200. Materiál a zpracování libovolné.  
 

OSTATNÍ VÝKRESY PRO PREZENTACI 
Počet ani forma nejsou omezeny, slouží jako doprovod prezentace. Tyto výkresy se studentům vrací. Odděleně 

mohou být připraveny i výkresy, reagující na připomínky oponenta, tyto výkresy je však možné představit až v rámci 
reakce na oponentský posudek. 

 
L.Knytl a L.Tichý, únor 2017 


