
Bb – Rozšíření akreditace SP / prodloužení doby platnosti akreditace SP 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební 
Název studijního programu B3502 - Architektura a stavitelství 
Název studijního oboru 3501R011 - Architektura a stavitelství 
Charakteristika žádané změny 
Uvedený bakalářský program byl poprvé akreditován v r. 2002 
Úpravy jsou motivovány ze dvou směrů: 

- byly zohledněny zkušenosti z dosavadního průběhu výuky 
- zařazena byla doporučení, která vyplynula z projednávání žádosti o tzv. „euroakreditaci“ programu 

v orgánech EU a která tomuto programu vytýkala zejména pozdější zahájení výuky, kterou by bylo 
možné označit za specificky architektonické vzdělání a rovněž relativně nízký podíl atelierové 
výuky, která je pro výchovu architektů preferována. 

 
Z našich dosavadních zkušeností vycházejí tyto úpravy: 
- Nově je zařazen povinně volitelný předmět „Zakreslování stavebních konstrukcí“ – předmět je určen 

především absolventům gymnázií a dalších středních škol jiného než stavebního zaměření. Pomáhá jim 
zvládnout rychlý přechod k odborným předmětům. 

- Nově je zařazena povinná třítýdenní praxe, kterou musí student absolvovat nejpozději před nástupem do 
7.semestru. 

- Rozšířila se nabídka volitelných předmětů mimo povinný kmen studia. Úkolem těchto předmětů je jednak 
pomoci zvládnout nároky studia (k tomu slouží zejména repetitoria), nebo rozšířit dovednosti či znalosti 
(Kreslení v plenéru, Za památkami Prahy) 

- Zrušen byl Seminář k bakalářské práci – resp. přesněji obsah tohoto předmětu byl přičleněn přímo k bakalářské 
práci, stal se její součástí. 

Ostatní změny jsou již jen drobné a spočívají v malých úpravách rozložení předmětů v časové lince studia. 
 
Z projednávání před příslušnou komisí v Bruselu jsme vycházeli zejména při následujících úpravách: 
- Výuka předmětu Architektonická kompozice je rozšířena a zahajuje se již v prvním semestru studia 
- Je posílen počet atelierových hodin, a to poměrně významně (ze 32 na 44 hodin), z toho důvodu byly upraveny 

i hodinové dotace jiných předmětů, avšak snížení bylo rozloženo rovnoměrně a proto nebylo nutné obsah 
předmětů radikálně měnit 

 
Ke změnám pochopitelně došlo za uvedenou dobu v personálním zabezpečení výuky. Zvýšil se počet 
habilitovaných přednášejících, zlepšilo se personální zabezpečení atelierů (2 noví profesoři a 1 docent ve výuce 
atelierů a pod.). 
Prostorové zabezpečení studijního programu 
Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu – doba platnosti nájmu  
Informační zabezpečení studijního programu 
Studentům je k dispozici především fakultní knihovna, s připojením na internet. Připojení na internet umožňují i 
některé učebny (především ty, ve kterých probíhá výuka atelierů). 
Charakteristika fakultní knihovny: 
Celkový počet svazků:                                                          160 920 
Roční přírůstek:                                                                        2 510 knižních jednotek 
Počet odebíraných časopisů:                                                        134 
Z toho zahraničních                                                                       54 
Počet stanic na Internetu                                                                12 
Přístupné databáze: DIALOG4, Web of Science, Proques/PCI, MathSci, KnowEurop 
Přístupná internetová vydání časopisů (mimo volně šířených): vše z nakladatelství Elsevier, Springer, 
AcademicPress a Wiley 
Knihovna a studovna je otevřena min. 40 hodin v týdnu, provozuje knihovnické počítačové informační služby  a 
zajišťuje rešerše z databází. Součástí fondů jsou i videokazety a CD. 
 
Adresa www stránky s původními charakteristikami předmětů /kontaktní osoba 
Přímé odkazy ze stránky: http://www.fsv.cvut.cz/akred02/da/daba.htm 
Na jednotlivé předměty 

Kontaktní osoba: Ing.arch.Luboš Knytl: lubos.knytl@fsv.cvut.cz

 


