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Cíl projektu

Rozšíření teoretických úloh z přednášek o úlohy 
z praxe, vytvoření sady úloh se zaměřením na 
specifické potřeby připravovaného oboru 
Krajinářská architektura. 

Rozšíření elektronických skript o kapitoly: 

• Topografické plochy, terén

• Vhodná volba lineární perspektivy



Metoda práce

• Sběr dat a informací, konzultace potřeb jednotlivých 
oborů

ZAN Ing. arch. Brožová, ZKN Ing. arch. Špalková

• Vytvoření výukového materiálu a jeho použití při výuce

• Zhodnocení

• Výsledný text pro elektronická skripta

• Zveřejnění nových kapitol elektronických skript na 
webu Ústavu nosných konstrukcí:

http://15122.fa.cvut.cz > Odkazy a pomůcky > Elektronická skripta

http://15122.fa.cvut.cz/?page=cz,elektronicka-skripta

http://15122.fa.cvut.cz/
http://15122.fa.cvut.cz/?page=cz,elektronicka-skripta


Topografické plochy

• Základní výukový materiál byl použit v zimním 
semestru při výuce oboru Architektura a oboru 
Krajinářská architektura

• Kapitola elektronických skript umístěna na 
webu ústavu 15122



Ukázka z kapitoly skript – výškový profil



Ukázka z kapitoly skript – plošina v terénu



Vhodná volba 
lineární perspektivy

• Metoda použita v letním semestru oboru 
Architektura při zobrazování staveb, jejichž 
seznam byl vytvořen ve spolupráci s vedoucími 
ZANu

• Materiály vyzkoušeny ve výuce všech oborů v 
zimním semestru školního roku 2015/16

• U oboru Krajinářská architektura bylo zadání 
úloh individuální ve spolupráci s ZKN přímo na 
příkladech z praxe.

• Kapitola elektronických skript umístěna na 
webu ústavu 15122



Ukázka z kapitoly skript – perspektivní hledáček



Ukázka studentské práce
(využití perspektivního hledáčku)

Semestrální práce DG II
Václav Ulč, letní semestr 2014/15



Ukázka studentské práce

Semestrální práce DG II, Václav Ulč, letní semestr 2014/15



Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění: Částka    (v tis.Kč):

Mzdy (Kolářová, Šrubař) kapitola elektronických skript 40

Odměny (Čečáková) revize skript 4

Odvody - povinné 14

Celkem 58

Materiální náklady kopírka a tonery 16

knihy 3

kancelářské potřeby 3

Celkem 22

Celkem za projekt 80

Rozpočet

Přehled čerpání rozpočtu


