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VT1 – základy kresby 
 

1. ročník / 1. semestr 
Výuka směřuje ke schopnosti studenta zobrazit předměty v prostoru, vnímat 

proporční vztahy a uplatnit lineární perspektivu pro zobrazení komplexu 
objektů včetně stínování (zachycení světla, vrženého a vlastního stínu). Výuka 
je doplněna výkladem o barvách a jejich působení v prostoru. Postupuje se od 
vysvětlení principů perspektivního zobrazování, zobrazení objektu v prostoru, 
jednoduchého interiéru, případně dotvořením zadání podle vlastní invence. 
Cílem předmětu je osvojení perspektivního zobrazení, zvládnutí kresby od 

základních kubických tvarů ke složitějším tvarům až po kresbu jednoduchého 
interiéru, charakterizovaného jasnými prostorovými, proporčními vztahy i 

barevnou a světelnou charakteristikou, příznačnou pro daný prostor. Student 
postupuje od konkrétního (zátiší, konkrétní interiér) k odvozenému(hmotové 

skici-ubírání či přidávání jednoduchých objektů)  

























VT2 – kresba 
 

1. ročník / 2. semestr 
Výuka navazuje na předmět Výtvarná tvorba I a prohlubuje znalost studenta, týkající se 

pozorování okolního prostředí a jeho následného zaznamenání. Cílem je zvládnout 
vyjádřit architektonický prostor v širších souvislostech. Tématem jsou v první části 
semestru interiéry školních budov, chodby, atria (možno volby různých slohových 

období dle budov v areálu Českého vysokého učení technického). Mimo školní budovu 
jsou předmětem kresby i záběry v exteriéru, ulice, veřejné interiéry a studie stromů v 

různých fázích vegetačního období. 
Výuka programově směřuje ke schopnosti studenta zobrazit proporční vztahy a 

uplatnit lineární perspektivu. Výuka je doplněna výkladem o barvách a jejich působení 
v prostoru. Cílem předmětu je osvojení perspektivního zobrazení interiéru i exteriéru, 

zachycení reliéfnosti fasád budov. Student postupuje od konkrétního, reálného k 
odvozenému. Student se studiem reality postupně dostává k vlastní interpretaci, 

navrhování konkrétního prostorového řešení či zachycení vnitřního prostoru, který se 
pokouší barevně i světelně charakterizovat. 

 

























Plenér 
 

1. ročník  - kreslířská praxe 
Krátkodobá intenzivní kreslířská praxe v plenéru navazuje na výuku základů kresby v 

prvním ročníku.  
Studenti volí mezi plenérem městským, který probíhá v Praze nebo v Českém 

Krumlově, a plenérem probíhajícím ve venkovském prostředí v Kruhu u Jilemnice.  
Pobyt v exteriéru umožní studentům ověřit si lineární a světelné perspektivy ve vztahu 

k architektuře a krajině. Venkovský plenér poskytuje detailní studium charakteru 
vegetace a její růstové specifičnosti. V městském plenéru je detail více zaměřen na 

architektonický prvek.  
Obecně jde o kresbu v reálném prostředí, osvojení vytvoření správné kompozice v 

širším perspektivním rámci, pomocí různých výtvarných technik o správné zachycení 
atmosféry a specifického charakteru místa (světlo, stín, atmosféra, zobrazení lidské 

postavy ve správných proporcích a měřítku, příp. vyjádření typického pohybu).  
Experimentování s výtvarnými technikami a sbírání zkušeností pomáhá každému nalézt 

svůj osobitý výtvarný rukopis. Cílem je rozšířit znalosti a dovednosti o další výtvarné 
techniky a používání barev. 

















VT3 – kresba - skicování 
 

2. ročník / 3. semestr 
Výuka navazuje na předmět Výtvarná tvorba I a Výtvarná kresba II a prohlubuje znalost 

studenta, týkající se pozorování okolního prostředí a jeho následného zaznamenání. 
Tématem jsou interiéry, exteriéry, ulice, veřejné interiéry.  

Cílem je rozvoj schopností budoucího architekta co nejrychleji vyjádřit svou představu. 
Tato představa má nejčastěji formu perspektivy. 

Předmět skicování je relativně nový přístup k výuce, jehož účel bude urychlení a 
získání dovednosti, která patří k základním architektonickým nástrojům. 

Je to vlastně dovednost, která se pohybuje mezi dokonalou znalostí perspektivy a 
výtvarnou kresbou. 

 





























VT4 – barva, abstrakce a základy 
grafického designu 

 
2. ročník / 4. semestr 

Cílem výuky je orientace v oblasti písma, typografie a grafického designu 
prostřednictvím vlastních návrhů vizitky s logem, plakátu kulturní události a 

portfolia dosavadních prací na fakultě.  
Součástí je seznámení s předtiskovou přípravou a osvojení  práce v Ilustrátoru. 
Studenti jsou též seznámeni se základními principy teorie barev a barevného 

vnímání, a s možnostmi využití barvy v architektuře. 
 



vizitky  - příklady studentských prací 



plakáty  - příklady studentských prací 



plakáty  - příklady studentských prací 



portfolio  - příklad studentské práce (1.část – strana 1-6) 



portfolio  - příklad studentské práce (2.část – strana 7-12) 











VT5 – modelování, výtvarný koncept a 
kompozice 

 
3. ročník / 5. semestr 

Modelování je výtvarná disciplína umožňující studentům využít schopnosti 
vnímat hmotu a prostor a jejím prostřednictvím proporční a prostorové 

vztahy. Haptická zkušenost vede k úvaze o konstrukci a jasné definici tvaru, k 
tektonice a struktuře včetně detailu. Cílem výuky je na příkladech praktických 

cvičení, za pomocí kresby a modelace, prohlubovat schopnosti vidění a 
prostorového studijního projevu. Student si při práci s různými druhy hmoty 

/hlína, papír, dřevo atd./ v trojrozměrném prostoru ověřuje technické, 
proporční a estetické souvislosti. Pracuje s kompozicí a detailem, 

materiálovou texturou, světlem. Zadané úkoly vedou k pochopení vztahů 
hmoty a prostoru, prohloubení prostorové představivosti. Důraz je kladen na 

kreativitu a experiment. 













Příklady – modelování MgA. Zorka Krejčí 



VT5 – figurální kresba 
  

3. ročník / 5. semestr 
Pro budoucího architekta je lidská figura zdrojem proporčních vztahů a 

měřítka pro vnímání prostoru ve vztahu k objektu. Předmět klade důraz nejen 
na vystižení proporčních a prostorových vztahů a anatomických vazeb lidské 

figury, ale i na hledání svébytného výrazu. 
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