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POŽADAVKY NA VEDENÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 
 
 
Článek 1 - Diplomní projekt 
 

1. Kvalifikační prací ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., standardy pro akreditace, je na 

vysoké škole Archip diplomní projekt. Vypracování a obhájení diplomního projektu je 

podmínkou řádného ukončení studia. Obhajoba diplomoního projektu je součástí státní 

závěrečné zkoušky.  

2. Přípravě diplomního projektu pod odborným vedením se věnuje předmět Architektonické 

navrhování v závěrečném semestru studia. Předmět probíhá formou ateliéru, kde každý ateliér 

mé svého vedoucího a asistenta a věnuje se určitému tématu. Volbou ateliéru volí student 

také téma svého diplomního projektu. Vedoucí diplomního projektu je zároveň vedoucím 

ateliéru, v němž student svůj projekt připravuje.  

3. Jiná osoba než je vedoucí a asistent ateliéru může ve vztahu k diplomnímu projektu přijmout 

funkci konzultanta. Konzultant nemusí být z řad akademických pracovníků Archip.  

 
Článek 2 - Zadání diplomního projektu 
 

1. Za výběr zadání pro bakalářské diplomní projekty a témat pro magisterské diplomní projekty 

je odpovědný garant předmětu Architektonické navrhování.  

2. V případě bakalářského diplomního projektu student obdrží od vedoucího ateliéru podrobné 

zadání diplomního projektu.  

3. V případě magisterského diplomního projektu si student zvolí jedno z vypsaných témat, 

případně své vlastní téma po dohodě s vedoucím. Téma rozpracuje do podrobného zadání 

diplomního projektu v rámci předdiplomního semináře, který probíhá v předposledním 

semestru studia. 

4. Zadání diplomního projektu odevzdané studentem schvaluje prorektor. 

 
Článek 3 -  Požadavky na vedoucího diplomního projektu 
 

1. Vedoucího ateliéru jmenuje a odvolává prorektor po konzultaci s garantem studijního 

programu. 

2. Vedoucí diplomního projektu musí mít dostatečnou uměleckou erudici v oblasti architektury, 

musí mít dostatečnou znalost angličtiny pro vedení projektu v angličtině a jeho vzdělání musí 

odpovídat alespoň magisterskému stupni vzdělání. 

3. Vedoucí diplomního projektu musí být zaměstnancem Archip. Vedení diplomního projektu 

externistou je možné jen v odůvodněných případech na základě rozhodnutí rektora po 

konzultaci s garantem studijního programu. 
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Článek 4 - Nejvyšší počty diplomních projektů 
 

1. Vedoucí diplomního projektu smí vést nejvýše 8 bakalářských diplomních projektů a 8 

magisterských diplomních projektů současně. Tento počet se u vedoucích s částečným 

pracovním úvazkem násobí výší pracovního úvazku. V případě externích vedoucích nejvyšší 

počet vedených diplomních projektů stanoví rektor, počet však nesmí přesahovat polovinu 

výše uvedeného nejvyššího počtu projeků.  
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