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Informačný list predmetu 

Forma štúdia predmetu: denná/externá 
Kód:  Typ predmetu: V Názov: Kurz Autodesk Revit Architecture -

začiatočníci 
Študijný odbor:  - Študijný program: - 

Garantuje: Ing. Martin Jamnický, PhD. Zabezpečuje: Ing. Katarína Országhová 
Obdobie štúdia 
predmetu: ZS 

Forma výučby: cvičenie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 0002–000 
Týždenný: 2           Za obdobie štúdia: 26                     

Počet kreditov: 0 

Podmieňujúce predmety: - 
Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:  
Študent by mal mať základné poznatky z navrhovania budov. 
Skúsenosti s prácou v iných Autodesk programoch výhodou, ale nie podmienkou. 
Študent si prinesie vlastný notebook s nainštalovanou študenskou verziou Autodesk Revit 2014. 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: projekt, certifikát o absolvovaní 
Priebežné hodnotenie: - 
Záverečné hodnotenie: odovzdanie projektu v programe Revit 2014 
Cieľ predmetu:  
Získať základné poznatky BIM (Building Information Modeling), modelovania v programe Autodesk Revit 
Architecture, oboznámenie sa s jeho užívateľským prostredím a jeho základnými funkciami a vlastnosťami.  
Absolvent sa naučí tvoriť a upravovať základné objekty, vytvárať rezy, pohľady, axonometrie,  perspektívy a 
finalizovať projekt na úrovni architektonickej štúdie. 
Stručná osnova predmetu: 

• Úvod do BIM a oboznámenie sa s užívateľským prostredím Autodesk Revit Architecture 
• Správa súboru 
• Tvorba a upravovanie základných objektov (steny, strechy, schodiská, podlahy a podhľady) 
• Práca s 2D prvkami (čiary, šráfy, kóty, detaily) 
• Tvorba a upravovanie rezov, pohľadov, axonometrie a perspektív 
• Práca s konštrukčnými prvkami, špeciálne vlastnosti stien a modelovanie terénu 
• Tvorba výkazov (miestnosti, plochy, výkazy prvkov) 
• Nástroje na prezentáciu a finalizáciu projektu (rendrovanie, tlač) 
Absolventi získajú certifikát o absolvovaní. 

Literatúra: 
http://bimcurriculum.autodesk.com – webová stránka Autodesk Curriculum pre fakulty a študentov 
Duell, R., Hathorn T., Reist Hathorn T.: Autodesk Revit Architecture 2014 Essentials: Autodesk Official 
Press. John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, India, 2013. ISBN: 978-1-118-57508-6 
Vandezande J., Krygiel E., Read P.: Mastering Autodesk Revit Architecture 2014: Autodesk Official Press. 
John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, India, 2013. ISBN: 978-1-118-52130-4 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský  Dátum poslednej úpravy listu:    01.10.2014                       
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