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Sylabus předmětu ateliérové tvorby 

rozsah předmětu: 0+6 

zakončení: KZ 

garanti: Novotná- Šourek 

Úkolem studentů v rámci předmětu je: 

• navrhnout ve stanoveném rozsahu architektonického a stavebního řešení budovu tvořenou zpravidla 

jednou občanskou stavbou menšího rozsahu, která zahrnuje jeden provozní okruh s doplňkovou funkcí 

v konkrétním prostředí 

• dokumentovat návrh architektury a stavby stanoveným způsobem a ve stanoveném rozsahu 

a podrobnostech 

• návrh architektury a stavby a jejich dokumentaci stanoveným způsobem veřejně prezentovat 

 

Cílem předmětu je rozvinout, případně upevnit dovednosti studentů ve smyslu stanovených dílčích úkolů práce 

studentů v ateliéru a prostřednictvím praktických činností a příkladů prohloubit a upevnit jejich znalosti 

zejména z nauky o budovách a o rozvoji území, o architektonické a výtvarné kompozici, o konstrukcích 

pozemních staveb, o technických zařízeních budov a o energetické efektivitě staveb. 

Tématem práce v ateliéru je budova některého z běžných druhů občanské vybavenosti malé velikosti s jedním 

provozním okruhem; z hlediska objemového a – zejména – provozního se jedná o jednoduchou budovu.   

Nedílnou součástí tématu je i navazující veřejný prostor.  

__________________________________________________ 

Průběh výuky 

01          Zadání: stavební program s kapacitními údaji provozu, orientační polohopis a výškopis  
02-03    Analýzy a rešerše  
03-05   Práce na architektonicko- urbanistickém konceptu a řešení vztahů navrhované budovy, jejího  
              provozu a jejího okolí  
04-10   Práce na architektonickém prostorovém konceptu budovy, technickém a konstrukčním konceptu 
              stavby, architektonickém návrhu budovy 
11-12    Práce na finálním výkrese a modelu 
 

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu 

• aktivní účast v ateliérech. Povoleny jsou maximálně tři omluvené absence. 

• splnění ateliérových kontrol, na kterých studenti prezentují rozpracovanost svého projektu.  

Doporučuje se kontroly známkovat. 

• odevzdání práce v daném termínu, tzn. 24. 1. 2018. 
          

 

 



 

 

Hodnocení práce studenta z hlediska 

• koncepce 

• hlediska urbanistického, architektonického 

• stavebně technického 

• grafické úrovně zpracování dokumentace 

• aktivní komunikace studenta v průběhu semestru 

 

Forma odevzdané práce 

• Poster  formátu 700 x 1500mm 

rozložení posteru je v gesci vedoucích ateliérů, musí obsahovat název projektu a jméno autora!! 

Dokumentace se odevzdává ve formě architektonické studie a zahrnuje: 

situaci v měřítku cca 1:500, půdorysy, řezy, pohledy v měřítku 1:150, 1:200, vizualizaci jako zákres do  

fotografie, tzn. v souvislostech s okolím 

• Model v měřítku cca 1:200 nebo upraveném dle rozsahu stavby 

• Skicář zahrnující 

 zadání projektu 

 typologické cvičení 

 rešerše 

 průzkumy a rozbory 

 skici dokumentující vývoj projektu 

 výsledný projekt 

Forma skicáře s názvem projektu a jménem autora bude zpracována podle požadavků vedoucích ateliérů.  

 

 

 

 

 

 

 


