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Diplomová práce a její průběh ZS 2020/2021 

studijní program Krajinářská architektura  
 

1/ Přihláška na DP do 17. 9. 2020 (datum zahájení semestru 21. 9. 2020) 

 

2/ Zadání DP (do 2 týdnů po zahájení semestru předat podepsané vedoucím ateliéru 

na studijní oddělení p. Křenové k podpisu děkana). Děkanem odsouhlasené zadání 

bude v originále archivované jako příloha protokolu o státní závěrečné zkoušce a v 

kopii předané zpět na ústavy – vedoucím DP – diplomantům). Zároveň bude 

naskenované nedílnou součástí portfolia diplomního projektu – naskenované zadání 

obdržíte e-mailem od paní Libuše Křenové. 

 

3/ Odevzdání elektronické verze DP do 8. 1. 2021 do 12:00 do systému KOS (pdf 

plachet DP do velikosti 50 MB + pdf portfolia DP bez fotek modelu do velikosti 50 MB 

+ 2-5 samostatných obrázků formátu jpg do velikosti 50 MB), instrukce ke zveřejnění 

naleznete na webu FA v dokumentu „Zveřejňování závěrečných prací v systému KOS“. 

Galerie pro veřejnost bude poté v digitální knihovně na dspace.cvut.cz. 
 

4/ Odevzdání tištěné verze DP 8. 1. 2021 od 9:00 do 12:00 na ústavu 15120 

Včasné odevzdání projektu bude potvrzeno razítkem příslušného ústavu. 

 

Odevzdány budou následující části: 

● 2x kniha / portfolio formátu A4 

Pokud potřebujete formát A3, zvolte oboustranný tisk a adekvátní vazbu a při 

rozložení knihy máte tento formát k dispozici. 

Portfolio se odevzdává ve dvojím vyhotovení (1x je školou společně s výkresy 

předáno po orazítkování k ohodnocení vedoucímu DP a 1x je po orazítkování 

diplomantem předáno oponentovi práce). Specifikace knihy viz dokument „Kniha / 

portfolio diplomové práce“ 

● výkresy (plachty) 

Předepsané výkresy celkové plochy 4 x A1 jsou určené pro obhajobu projektu a pro 

potřeby společné výstavy diplomních projektů. Specifikace výkresů viz dokument 

„Výstavní plakáty diplomové práce“ 

Výkresy budou odevzdány v označeném tubusu nebo krabici (označené štítkem se 

jménem diplomanta, vedoucího DP a názvem DP). 

 

5/ Odevzdání modelu DP specifikovaný zadáním 15. 1. 2021 od 9:00 do 12:00 na 

ústavu 15120 

Včasné odevzdání projektu bude potvrzeno razítkem příslušného ústavu. 

Odevzdány budou následující části: 

● model specifikovaný zadáním 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta architektury 

Thákurova 9, 16634 Praha 6 
 

 

 
 

 

ČVUT v Praze  tel. +420 224 356 223 IČ: 68407700 

Fakulta architektury Thákurova 9 e-mail: krenolib@fa.cvut.cz DIČ: CZ68407700 

166 34 Praha 6 Bankovní spojení: 

Česká republika           č. ú. 19-5505650247/0100 

 

● 1 x CD obsahuje: pdf knihy / portfolia, pdf plachet v tiskové kvalitě, zvlášť pak 

uložené vizualizace / foto modelu v tiskové kvalitě 300 dpi a náhledové kvalitě 72 dpi. 

CD bude mít titulní stranu opatřenou fotografií modelu, názvem DP, jménem 

diplomanta a vedoucího DP. CD je v případě zájmu archivováno u vedoucího práce.  

 

5/ Převzetí práce vedoucím DP 

Nejpozději ve středu 13. 1. 2021 vedoucí DP rozhodne o udělení / neudělení zápočtu. 

Udělení zápočtu umožňuje studentovi absolvovat obhajobu DP. Pokud student 

nezíská zápočet, znovu si zapíše DP v následujícím semestru. Pokud diplomant získá 

zápočet, má právo obhajovat DP. 

 

6/ Posudky 

Vedoucí diplomové práce navrhne oponenta z řad pedagogů jiné fakulty nebo 

odborníků z praxe.  

● Jméno oponenta je nutné nahlásit či zaslat e-mailem nejpozději při odevzdání 

tištěné verze DP dne 8. 1. 2021 paní Libuši Křenové. Student má právo seznámit se s 

hodnoceními vedoucího a oponenta nejpozději 3 dny před termínem konání 

obhajoby.  

● Originály posudků se předávají tajemníkovi nebo garantovi komise (musí se vložit 

do protokolu obhajoby). 

● Posudky musí být také zveřejněny v systému KOS.  

Posudek vedoucího práce vkládá do KOSu vedoucí práce, posudek oponenta jsou do 

KOSu vkládány centrálně fakultou – diplomant zašle naskenovaný posudek oponenta 

s podpisem e-mailem Veronice Kastlové na kastlver@fa.cvut.cz do 30. 1. 2021. 

 

7/ Obhajoba  

2. 2. 2021 v 9.30 hodin  

(diplomanti obdrží týden před konáním obhajob e-mailem přesný časový 

harmonogram, aby byla dodržena platná protiepidemická opatření) 

K obhajobě si diplomant připraví: 

1) své výkresy (plachty) DP – vyzvedne si je u vedoucího práce  

2) svá 2 portfolia DP – vyzvedne si je u vedoucího práce a u oponenta  

3) další povinné přílohy stanovené zadáním – model  

4) originál posudku vedoucího práce s návrhem klasifikace podepsaný vedoucím 

práce 

5) originál posudku oponenta s návrhem klasifikace podepsaný oponentem 

6) svoji prezentaci pro obhajobu DP na 10 minut 

 

Na závěr obhajoby je student seznámen s výsledkem obhajoby, s celkovým 

výsledkem SZZ a s celkovým výsledkem studia. 
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Pokud student DP neobhájí, komise doporučí děkanovi další postup (rozsah 

dopracování či přepracování). Student se znovu nepřihlašuje na DP, projekt doplní či 

přepracuje dle rozhodnutí děkana a znovu obhajuje v následujícím semestru.  

 

8/ Výstava je zatím v plánu 2. 2. – 10. 3. 2021  

O konání/nekonání výstavy budou vzhledem k dané epidemické situaci diplomanti 

informování e-mailem koncem ledna 2021. 

 

9/ Promoce absolventů je zatím v plánu 10. 3. 2021 

O formě konání/nekonání promoce v Betlémské kapli budou vzhledem k dané 

epidemické situaci diplomanti informování e-mailem koncem února 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7. 12. 2020 

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, proděkanka pro pedagogickou činnost 

Ing. arch. Veronika Kastlová, koordinátorka studia              


