České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury

Diplomová práce a její průběh LS 2018 / 2019
STUDIJNÍ PROGRAM ARCHITEKTURA A URBANISMUS
1/ přihláška na diplomovou práci / do 14. 2. 2019 (datum zahájení semestru 18. 2. 2019)
2/ zadání diplomové práce (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.
3/ odevzdání / 24. 5. 2019 od 9:00 do 12.00 v místnosti 152
Včasné odevzdání projektu bude potvrzeno razítkem studijního oddělení.
Diplomovým projektem se rozumí soubor následujících částí:
● 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-diplomove-prace
● výkresy
Předepsané výkresy celkové plochy 4 x A1 jsou určené pro obhajobu projektu a pro potřeby společné výstavy diplomních projektů.
Specifikace výkresů viz dokument vystavni-plakaty
Výkresy budou odevzdány v označeném tubusu nebo krabici (označené štítkem se jménem diplomanta, vedoucího DP a názvem DP).
4/ převzetí práce vedoucím DP
Nejpozději v pondělí 27. 5. 2019 vedoucí DP rozhodne o udělení / neudělení zápočtu. Udělení zápočtu umožňuje studentovi absolvovat obhajobu
DP. Pokud student nezíská zápočet, znovu se přihlásí na DP v následujícím semestru. Pokud diplomant získá zápočet, má právo obhajovat DP.
5/ odevzdání modelů a 2 x CD na sekretariátech ústavů / 31. 5. 2019 od 9:00 do 12.00
● model specifikovaný zadáním
● 2 x CD obsahuje: pdf knihy / portfolia, výkresy v tiskové kvalitě, zvlášť pak uložené vizualizace / foto modelu v tiskové kvalitě 300dpi a náhledové
kvalitě 72dpi.
1 x CD bude sekretariáty doručeno na studijní oddělení p. Křenové nejpozději 3. 6. 2019.
CD bude mít titulní stranu opatřenou fotografií modelu, názvem DP, jménem diplomanta a vedoucího DP. Druhé CD je archivováno na
ústavech / u vedoucích ústavů. Včasné odevzdání bude potvrzeno razítkem ústavu na každé odevzdané části.
6/ zveřejnění diplomových prací v systému KOS do 3. 6. 2019 – galerie pro veřejnost v digitální knihovně na dspace.cvut.cz
Student je povinen (v souvislosti s odst. 1§47b zákona č. 111/1999 Sb. o vysokých školách v platném znění Povinnost zveřejnění diplomové práce)
zveřejnit diplomovou práci v systému KOS. Specifikace zveřejnění a návod viz dokument zverejnovani-dp-bp-v-systemu-kos
Povinnost zveřejnění DP na webových stránkách FA ČVUT je (oproti předchozím semestrům) zrušena.
7/ posudky
Vedoucí diplomové práce navrhne oponenta z řad pedagogů jiné fakulty nebo odborníků z praxe. Jméno oponenta je nutné nahlásit nejpozději při
odevzdání DP dne 24. 5. 2019. Student má právo seznámit se s hodnoceními vedoucího a oponenta nejpozději 3 dny před termínem konání
obhajoby. Posudky musí být také zveřejněny v systému KOS. Posudek vedoucího práce vkládá do KOSu vedoucí práce, posudky oponenta jsou do
KOSu vkládány centrálně fakultou.
8/ obhajoba / 12. 6. 2019 v 9:00
Na zahájení obhajob musí být přítomni všichni diplomanti v místnosti určené harmonogramem obhajob. (K dispozici cca 14 dní po odevzdání DP).
Diplomanti se podílí v koordinaci s tajemníky a garanty příslušných komisí na přípravě místnosti den před obhajobami. K obhajobě si diplomant
připraví:
1) své výkresy DP – vyzvedne si je u vedoucího práce (po obhajobě je instaluje na výstavě DP, po konci výstavy 26. 6. 2019 si je
z výstavy vyzvedne)
2) svá 2 portfolia DP – vyzvedne si je u vedoucího práce a u oponenta (jedno portfolio po obhajobě dá na výstavu DP, po konci výstavy
26. 6. 2019 si jej z výstavy DP vyzvedne, druhé portfolio odevzdá po obhajobě tajemníkovi komise pro archivaci na fakultě)
3) další povinné přílohy stanovené zadáním – model – vyzvedne si jej na příslušném sekretariátu ústavu, ke kterému náleží ateliér, ve
kterém zpracovává DP
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.
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. Zajištění občerstvení během obhajob není povinností
studentů.
9/ výstava 12. 6. – 26. 6. 2019
Plánek výstavy bude zveřejněn v den obhajoby. (Studenti si instalaci zajišťují sami na předem připravené panely – připínáčky jsou zajištěny).
Předem upozorňujeme na nutnost dodržet formát výstavních plakátů a umístění.
Vernisáž se bude konat v den obhajob DP. Diplomanti si své projekty z výstavy vyzvednou v den konání promoce 26. 6. 2019, nejpozději však do
28. 6. 2019 do 12 hodin, po tomto termínu budou projekty zlikvidovány.
10/ promoce absolventů
Slavnostní promoce absolventů, kteří úspěšně obhájí svůj diplomový projekt, se uskuteční ve středu 26. 6. 2019 dopoledne v Betlémské kapli.
Pokud se absolventi budou chtít promoce zúčastnit, je nutné, aby účast potvrdili nejpozději do 19. 6. 2019 na studijním odd. FA ČVUT u pí.
Křenové, kde zároveň obdrží písemnou informaci o průběhu promoce.
Bez potvrzení účasti nelze organizačně zajistit slavnostní předání diplomů jednotlivým absolventům.
V Praze dne 18. 2. 2019
prof. Ing. arch. Irena Šestáková, studijní proděkanka / Ing. arch. Veronika Kastlová, koordinátorka magisterského studia

