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PROJEKT RPMT 



ANOTACE: Příprava specializovaného studijního 
materiálu, zprostředkujícího téma nástupu 
železobetonových stavebních konstrukcí koncem 19. a na 
počátku 20. století a jeho tvůrčích a teoretických reflexí  
v architektuře.

ZdŮVOdNěNí POTřEBY: Výuka dějin techniky je 
postavena na široce chápaných souvislostech technického 
pokroku a jeho vlivu na společnost od nejstarších dob po 
současnost – a je proto na místě obohatit ji o výmluvný  
a typický detail, přímo související s dějinami architektury. 
Ty se nevyhnutelně, v omezeném čase, soustředí především 
na její formální a typologické proměny – na zvoleném 
tématu však lze zhuštěně představit také zkoumání jejích 
technických a hospodářských podmínek.   
 
CíL PROJEKTU: Obohacení a provázání výuky 
předmětů Dějiny techniky (513DT) a Dějiny a teorie 
architektury IV (DA4). Obecným cílem je hlubší promýšlení 
nesamozřejmých a často překvapivých vztahů architektury 
a techniky, nezbytné pro samostatnou tvůrčí práci.

POPIS PROJEKTU

METOdA PRÁCE: Standardní kritická rešerše 
literatury, zaměřená však na zprostředkování zvoleného 
tématu stručnou, přístupnou a přitažlivou formu. 
Zpřístupnění, využití a zhodnocení poznatků z oblasti 
dějin průmyslové architektury, shromážděných při řešení 
výzkumných projektů v rámci VCPD FA.

VýZNAM/PříNOS: Výstupy projektu budou po 
obsahové i formální stránce původní prací, která pro výuku 
zpřístupní dílčí, ale signifikantní téma dějin techniky  
a architektury.

VýSTUP(Y) PROJEKTU: Elektronická publikace  
a veřejná přednáška se záznamem.





PUBLIKACE



 

1 Kapitálové – investiční finanční prostředky celkem: 0 
Požadavek na 

dotaci z rozpočtu 
ČVUT (tis. Kč): 

2 Běžné finanční prostředky celkem 
Požadavek na 

dotaci z rozpočtu 
ČVUT (tis. Kč): 

  Osobní náklady:   

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek):1 40 

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:2 ~ 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu:3 

14 

  Ostatní:  

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku): 6 

2.5 Služby a náklady nevýrobní:  ~ 

2.6 Cestovní náhrady: ~ 

2.7 Stipendia: ~ 

3 Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky:  60 

 

 

                                                           
1 Výše mezd akademických nebo pedagogických pracovníků bez odvodů 
2 Jedná s o mzdové prostředky na DPP (dohody o provedení práce) nebo DPČ) dohody o pracovní činnosti 
3 Odvody jsou součtem odvodů z položky 2,1 ve výši 35 % a z položky 2.2 v případě DPČ 34 % a u DPP, pokud 
je do 10 000 Kč a není souběh dalších plateb tak jsou odvody 0 %, jinak též 34 % 

ROZPOČET
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