
seminární práce PP2 – HISTORICKÉ KONSTRUKCE, letní semestr 

vyučující: Ing. arch. Jan Pešta; info@shp-pesta.cz; www.shp-pesta.cz 

zadání práce: 

Dokumentace konstrukcí vybraného historického objektu 

náplň práce: 

Rozbor konkrétní historické stavby s důrazem na jednotlivé typy stavebních konstrukcí (zdivo, stropy, klenby, krovy, výplně otvorů, vytápění, dlažby, schody, kovářské a zámečnické prvky, TZB 

a další), doplněný o základní grafickou dokumentaci (zaměření, fotodokumentace). Hlavními kritérii hodnocení budou kvalita a schopnost samostatné orientace v problematice – především 

v typologii historických konstrukcí a stavebních řemesel. 

rozsah práce: 

1) textová část 

a. základní charakteristika objektu (urbanistická situace, historie, popis, výtvarná a slohová charakteristika, stavební vývoj) – cca 1-2 NS 

b. katalog vybraných typů konstrukcí - nejméně 6 různých typů, z nich ideálně 3 nosné a 3 doplňkové) 

c. celkové hodnocení objektu v kontextu tradiční zástavby regionu, včetně památkových hodnot – min 0,5 NS 

d. seznam použité literatury a pramenů (citace dle platných zásad) 

2) grafická část - zaměření stavby dostupnými oměrnými metodami, v případě rozsáhlých areálů kvalitní skici v měřítku (všechny plány budou mít grafické měřítko) 

a. situace v objektu dle KM, základní půdorysy (skici, z literatury apod.) 

b. plánová dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy, detaily) vybraných typů konstrukcí a řemeslných prvků – možno buď zaměření oměrnou metodou, nebo „poučená“ skica 

3) fotodokumentace, ikonografie 

a. tištěné a popsané fotografie stavby a jednotlivých konstrukcí (min. 10-15 snímků) 

b. dostupná historická ikonografie (stará mapová dokumentace, staré fotografie, plány apod.) 

Grafické přílohy je možné přímo zakomponovat do textové části. 

formální požadavky na práci: 

Práce bude odevzdaná svázaná ve formátu A4 nebo A3, případné větší přílohy budou složeny v kapsách. Práce bude paralelně odevzdána v tisknutelné podobě na CD (formáty PDF, DOC, DWG). 

Na titulní straně bude uvedeno jméno studenta, rok a měsíc dokumentace a objekt (lokalita, ulice, stavba). Zaměření bude provedeno formou pérových kreseb (CAD, nebo ruční kresba), fotografie 

tištěné barevné, v dostatečné kvalitě (ne z mobilního telefonu), grafická úprava textu a celku dle vlastního uvážení. Poznámkový aparát a citace dle platných norem a zvyklostí pro vědecké práce. 

Předpokládá se samostatná tvůrčí práce v terénu, prokazující dokumentační schopnosti studenta a dále orientace v základní literatuře (encyklopedie, místopisy, soupisy památek, historické 

konstrukce) a v základních historických pramenech (mapy, stavební plány). Internetové zdroje až na výjimky nejsou považovány za plnohodnotné a relevantní zdroje a nenahrazují literaturu. 

požadavky k udělení zápočtu 

Zápočet bude udělen výhradně na základě odevzdané seminární práce, která splní výše uvedené podmínky. Podmínkou k udělení zápočtu je min. dvojí prezentace, a to ve fázi: 

1) odsouhlasení vybraného tématu (na základě fotografií) a rozsahu práce 

2) stav rozpracovanosti (terénní skicy, fotodokumentace) 

 

Odevzdání dokončená práce je v tištěné podobě nutné minimálně 1 týden před termínem požadovaného zápočtu. Odevzdání práce bez předchozích konzultací se neakceptuje. Výjimky 

se poskytují jedině ze zdravotních důvodů, pravidla platí pro všechny studenty. E-mailové konzultace se akceptují jedině z vážných důvodů. 

Práce je klasifikována, hodnocení je prováděno na základě splnění podmínek a porovnáním s ostatními studentskými pracemi. Hodnocení bude sděleno do 7 dní po odevzdání. 


