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Rozsah grafických prací:

Osnova – idea – urbanismus – program – návrh – bydlení – občanská vybavenost – konektivita
– vzájemná vazba
Urbanistický kontext
Přehledná situace širších  vztahů,  dokumentující  vztahy navržené stavby k  urbanistické struktuře
území (měřítko dle druhu zadání – 1 : 5000; 1 : 2000; 1 : 1000)
Architektonické řešení
Standardní rozsah grafických příloh, odpovídající architektonické nebo urbanisticko–architektonické
studii: situace stavby; půdorysy všech podlaží; řezy – minimálně dva; pohledy na fasády; prostorový
zákres /perspektivy, vizualizace
(měřítko dle charakteru zadání – 1 : 100; 1 : 200)
Interiér
Individuální návrh vybraného detailu včetně materiálového řešení,  v případě urbanistického úkolu
řešeno jako interiér veřejného městského prostoru
(měřítko – 1 : 50; 1 : 20; 1 : 10)
Stavebně konstrukční řešení
1)  Příčný  řez  řešeným  objektem  v  měřítku  1:100  (ev.  1:50).  Výkres  zobrazí  založení  objektu,
návaznost  na  terén,  ochranu  před  vnějšími  vlivy,  konstrukční  uspořádání  objektu  a  zastřešení.
U  základních  konstrukcí  budou  uvedeny  skladby  (zejména  skladba  podlahy  na  terénu,  nad
nevytápěným podlažím, skladba střešního pláště, skladba obvodové a suterénní stěny apod.). Řez
bude obsahovat značení hmot legendu materiálů a základní kóty.
(Dle  uvážení  vedoucího  práce  –  řez  částí  konstrukčního  detailu  v  měřítku  1:10  (1:5)  doplněn
o technický popis.)
2)  Schematické  axonometrické  zobrazení  nosné  konstrukce  řešené  stavby  včetně  uvedení
materiálového řešení.
Textová část
1) úvodní údaje – identifikace stavby
2) souhrnná průvodní a technická zpráva
– základní údaje charakterizující zástavbu a její budoucí provoz
– přehled výchozích podkladů a soulad s nimi
– zdůvodnění cílů návrhu
– idea návrhu, architektonická koncepce návrhu
– ekonomické zhodnocení návrhu
– souhrnná technická zpráva
V technickém popisu student  zmíní  konstrukční  řešení,  zásobování  objektu energiemi,  technické
vybavení  stavby  a  zdůvodní  navržené  konstrukčně–architektonické  řešení  a  zhodnotí  stavbu
vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji
Fyzický model
Forma fyzického zpracování práce:
I. portfolio
II. fyzický model dílčího objektu
III. prezentační panel dle zvyklostí
IV. dokumentační panely pro obhajobu

Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno

Seznam literatury:

Petr Kratochvíl: Architektura a veřejný prostor Zlatý řez, o.s., Praha 2012 ISBN 978-80-903826-4-0

karel Kuča: Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic Baset, Praha 2000 ISBN 8086223116

Slavoj Žižek: Podkova nade dveřmi Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, Praha ISBN 978-80-871-
8-10-9

Rem Koolhaas: Texty Zlatý řez, o.s., Praha 2012 ISBN 80-902810-8-7

Architektura v informačním věku: Texty o moderní a současné architektuře II Zlatý řez, o.s., Praha
2012 ISBN 80-902810-8-7

 

 

Termín zadání bakalářské práce: 8.2.2021
Termín odevzdání bakalářské práce: 17.5.2021

Bakalářská práce se odevzdává v rozsahu stanoveném vedoucím práce; současně se odevzdává 1 výstavní panel formátu B1
a bakalářská práce v elektronické podobě.

 

       

 
Kateřina Novotná

student(ka)  
Ing. Michal Palaščák

vedoucí práce  
doc. Ing. arch. Josef Kiszka

vedoucí ústavu  

 

       

 V Brně dne 8.2.2021    
Ing.arch. MArch Jan Kristek, Ph.D.

děkan  
























































































































