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C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Metodika vědecké práce 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  
Prof. Ing.arch. Petr Urlich, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Sféra technických, respektive technologických znalostí a jejich vztahy k dalším oblastem 
znalostí, zejména přírodovědeckých a humanitních.  Úloha znalostí a hodnotových struktur v 
oblastech technologického myšlení, rozhodování a hodnocení. Svět techniky jako soustavy 
artefaktů a jejich vazby k problémům současného člověka a současné společnosti. 
Technologické artefakty jako soustavy společných rozhraní (interfaces). Problémy jistoty a 
s jistotou spjatých hodnot, problémy rizik a metod i postupů spojených s prevencí rizik.  

 
Odborná literatura  
Kol. autorů: Research in Architetcture, M.I.T. Press 
K. Michael Hays: Architecture Theory since 1968 
European Symposium on Research in Architecture and Urban Design. Proceedings 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Teorie architektury 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

Prof. Ing.arch. Petr Urlich, CSc. 
Stručná anotace předmětu  
Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a 
stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní . 
Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům 
výkladu v těchto názorových proudech: 
Modernismus vycházející s teoretických podnětů významných představitelů architektury dvacátého století (Le 
Corbusier, Walter Gropius, Siegfried Giedion, Mies van der Rohe, ale také Kenneth Frampton, Ignasi de Sola 
Morales…..) 
Sémiotika, nauka o znaku, která se opírá o výklad založený na metodickém vkladu W. Morrise, F. de Saussure, 
rozvinutá teoreticky v architektuře Ch. Jencksem 
Fenomenologie jako alternativní způsob interpretace architektury, vycházející z filosofie E. Husserla a M. 
Heideggera, široce uplatněná metodologicky v teorii K. Lynche a především Ch. Norberga Schulze. Je přínosná 
zejména svým chápáním architektury jako součásti existenciálního a žitého prostoru. 
Ikonologie, zabývající se symbolikou a významovostí stavebního díla (E. Panofsky, M. Chadraba) 
Architektura a informatika, tendence která se opírá o recentní poznatky vztahu architektury a digitálního věku a 
formuje teoretické základy výkladu architektury na prahu 21. století (W. Maas, Rem Koolhaas apod.) 
Všechny tyto metodické přístupy jsou konfrontovány s dostupnou teoretickou literaturou, na jejímž základě 
studenti zpracovávají vybraný objekt stavebního díla – architektury formou teoretické eseje. 
Odborná literatura  
Le Corbusier - Saugnier: Za novou architekturu 
R. Venturi: Složitost a protiklad v architektuře 
K. Lynch: Obraz města 
Ch.N. Schulz: Genius loci 

H.W. Kruft: Dejiny teorie architektury 
K.Frampton: Moderní architektura, kritické dějiny 
J.Pechar, P.Urlich: Programy české architektury, 

 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Architektonická tvorba 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející Doc.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc 

Doc.Ing.arch. Jakub Cigler 
 

Stručná anotace předmětu  
Teoretická a koncepční architektonická tvůrčí činnost v oblasti navrhování a rekonstrukce staveb a souborů, 
včetně historických. Integrované pojetí teoretického i praktického aspektu architektonické tvorby jako 
komplexní tvůrčí discipliny, počínaje urbanistickým, hmotovým a krajinným  konceptem, objemovým, 
strukturálním a provozně-technickým návrhem stavby, souběžně s formováním prostorů interiéru. Zaměření na 
vytváření kvalitního architektonického  návrhu s maximální harmonií mezi jeho kulturní, estetickou, užitnou, 
technickou, ekonomickou i společenskou hodnotou. 
Odborná literatura  
Periodika, zejména: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu 
Contemporary European Architects, Vol. I-…, Taschen 
Monografie současných architektů 
Obraz města – Kevin Lynch, Bova Polygon Praha 2004 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Teorie stavebních konstrukcí 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

Doc.Ing.Zdeněk Bill, DrSc. 
Stručná anotace předmětu  
Nosné konstrukce a díly. Zastřešení budov, vícepodlažní a halové systémy. Poruchy a rekonstrukce staveb. 
Zdravotní nezávadnost. Požární bezpečnost. Střešní pláště. 
 
Odborná literatura  
[1] Bareš R. A.: Kompozitní materiály, SNTL, Praha 1988 
[2] Foster, Jack Strond Structure & Fabric Longman 1994  
[3] Barritt, C.M.H. Advanced Building Construction Vol. 1 - 4 Longman 1991 
[4] Vyhlášky a normy k dané problematice 
 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Informatika 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  
 
Přednášející  

Doc. Ing. Jaromír Křemen, CSc. 
Stručná anotace předmětu  
Vybrané stati z dnes již velmi rozsáhlého oboru informatiky: pojem informace, měření množství informace, 
transinformace, informační kapacita, kódování, principy a struktury strojů na zpracování informace. Formální 
jazykové systémy, teorie poznání přirozená a vybudovaná exaktními vědami, vágnost významu jazykové 
konstrukce, kognitivní modely, metody umělé inteligence. 

Odborná literatura  
Informace a signál. (Stochastická teorie syntaktické informace). Slaboproudý obzor 1992, čís. 1-2 (str 21-24). 
 Informace a signál - část 2. Slaboproudý obzor 1992, čís.7-8 (str. 134-141). 
 Informace a signál. (Vliv šumu na informaci). Slaboproudý obzor 1992, čís. 9-10 (str. 165-141). 
 Křemen, J. : Notes on Vagueness of Knowledge: Fuzzy Tools. In: Acta Polytechnica, Vol. 39 No 4/1999, pp. 
81- 91. ISSN 1210 - 2709, Czech Technical University in Prague. 
Hopcroft,J.E Ullman,J.D.: Introduction to Automata Theory, Languages, and  
Computation. Publisher: Addison-Wesley 1979. 
Rich E., Knight K.: Artificial Inteligence, Carnegie Mellon University, McGraw-Hill, Inc. New York, Tokyo, 
Toronto. 1991. 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Počítačové modelování, projektování a vizualizace 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  
Znalosti tvorby počítačových 3 D modelů. Zvládnutí pravidel grafické kompozice v aplikacích. Znalosti 
projektování stavebních objektů na inženýrské úrovni. 

Přednášející Doc. Ing. Jaromír Křemen, CSc. 
Ing. Vladimír Hamata, CSc 
 

 
Stručná anotace předmětu  
Aktualizace a inovace znalostí z počítačového modelování, projektování a vizualizace. Prezentace nových 
principů, druhů a úrovní softwaru, či jeho nových generací. Základní informace a postupy pro osvojení si 
schopností aplikovat postupy vizualizace architektonického návrhu. Nové rendrovací metody a jejich 
programové realizace, metodické postupy, metody a techniky prezentace grafických výsledků práce. 

 
Odborná literatura  
1. Příručka ArchiCAD GDL - k dispozici vždy aktuální verze v elektronické podobě 
2. Tvorba ve volném 3D tvořiči CINEMA Maxon Form, prameny na Internetu. 
3. Jaromír Křemen: Studie a typová řešení, část v tištěné, část v elektonické podobě. Průběžně (obvykle 
semestrálně) aktualizováno. 
4. Příručka použití programu Photoshop 

 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Životní prostředí 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

 
Dr. Ing. Tomáš Dostál 

Stručná anotace předmětu  
Vymezení pojmu ekologie, definice krajiny v ekologickém pojetí, objasnění základních  ekologických pojmů. 
Struktura biosféry, růstové procesy, tok energie a výměna látek. Biologická rovnováha, homeostáze a možnosti 
jejího narušení. Antropogenní ovlivňování přírodních zdrojů – atmosféry, půdy, hydrosféry a ekosystémů. Vztah 
inženýrské činnosti a agrárních ekosystémů a jejich pozitivní a negativní dopady. Ochrana přírodních zdrojů, 
ochrana přírody. 

 
Odborná literatura  
[1] Kudrna, K. a kol.: Biosféra a lidstvo Praha: Academia, 1988 
[2] Begon,M.- Harper,J.- Townsend,C: Ekologie, jedinci, populace a společenstva Olomouc: Universita 
J.Palackého, 1986 
[3] Rohon, P.: Tvorba a ochrana krajiny Praha: ČVUT, 1995 
[4] Dirner, V. a kol.: Ochrana životního prostředí Praha: Ministerstvo životního prostředí, VŠB, Technická 
univerzita Ostrava, 1997 

 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Urbanistická a stavební ekonomie 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

Doc.Ing. Václav Beran, DrSc  
Stručná anotace předmětu  
V současnosti je nezbytností, aby každý architektonický a urbanistický návrh obsahoval reálný a co 
nejobjektivnější propočet nákladů, na základě kterého se investor rozhoduje o reálnosti a dosažitelnosti svého 
záměru. Je to patrné i ze skutečnosti, že u většiny v současnosti probíhajících výběrových řízení - ofertách, se 
cena stavby stává rozhodujícím kriteriem pro výběr nejvhodnější nabídky. Cílem kurzu bude základní seznámení 
s metodami sestavování rozpočtů, jak v rovině stavební - tedy rozpočtu jedné stavby, nebo v rovině urbanistické, 
kdy jde o propočet nákladů na jednotlivé kroky rozvoje sídla, o stanovení pořizovací ceny pro realizace sanace, 
nové zástavby, pořízení jednotlivých síťových rozvodů atd. Součástí průpravy bude i seznámení se základními 
objemovými či plošnými cenovými ukazateli jednotlivých typologických druhů staveb, usnadňující pořízení 
základního orientačního propočtu. 
Odborná literatura  
[1] Heralová, R., Novák, J., Nováková, J.: Ceny, náklady, kalkulace, ČVUT, 2000, 
[2] Král,B. a kol.: Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektum, Praha  
[3] Vysušil,J.: Optimální cena- odraz správné kalkulace, Profess, Praha 
[4] Hanna,N.,Dodge,H.R.: Pricing, Zásady a postupy tvorby cen, Management Press, 1997 
[5] Občanský zákoník, Obchodní zákoník 

 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Inženýrský urbanismus 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

Doc.Ing.arch. Alena Mansfeldová, CSc.  
Stručná anotace předmětu  
Při koncepci a návrhu výstavby sídel a řízení rozvoje městských i vesnických celků vystupují do popředí vedle 
určování rozvojových ploch pro jednotlivé městské funkce i otázky správného a perspektivního plánování ploch 
a tras městské inženýrské infrastruktury. Jde především o plánování a návrh ploch a tras dopravních, určujících 
rozvoj a prokrvení sídla, o trasy rozvodů sítí, jako kanalizace, vody, plynu a elektřiny, o bezkolizní trasování 
dálkových liniových staveb včetně stanovení jejich ochranných pásem. Jde tak o velmi významný vklad do 
přípravy odborníků pro zpracovávání územněplánovací dokumentace a o přednáškový kurz, určený především 
pro doktorandy z oborů specializovaných i na rozvoje měst a regionů  
Odborná literatura  
[1] Cooperation for European territorial development, European Commission Brussels, 1994 
[2] Medek, F.: Technická infrastruktura měst a sídel, ČVUT - FA, Praha 1991 
[3] Kolář, J. Geografické informační systémy 
[4] Legislativa v dané oblasti 

 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Ekologické koncepty architektonické tvorby 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející Ing.arch. Iva Knappová 

 
Stručná anotace předmětu  
Soudobá urbanistická a architektonická tvorba respektující ekologická hlediska sdružuje zejména tyto základní 
požadavky: duševní i tělesnou pohodu prostředí v němž se člověk zdržuje, energetickou úspornost a použití 
netradičních (alternativních)  zdrojů energie. Prvním dvěma je věnován tento předmět který především sleduje 
proměny urbanistického plošného i prostorového konceptu, funkčního a kompozičního uspořádání sídel, souboru 
a stavby a jejich architektonického výrazu při dodržení výše zmíněných ekologických požadavků. 
Odborná literatura  
Kosík, K., Předpotopní úvahy. Praha 1997 
Nátr, L. – Rozvoj trvale neudržitelný, Praha 2006 
Moldon, B. – Příroda a civilizace, Praha, SPN 1997 
příklady realizací z odborných časopisů 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a 

větrání 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. 
Stručná anotace předmětu  
Solární energie: fyzikální principy, aktivní systémy vzduchové a vodní, fotovoltaické   články, využití pasivních 
solárních prvků  v energetických systémech budov – zimní zahrada  solární okno, krátko-, středně- a dlouhodobá 
akumulace tepelné energie , transparentní izolace, dvojité fasády, energetické střechy. Energie biomasy:  
problematika  paliva – stébelniny, dřeviny, dřevní odpad, štěpky, palety. Geotermální energie: přímé využití, 
tepelná čerpadla – země – voda - vzduch,  kalorifery, akumulace tepla. Energie větru. Zpětné získávání tepla. 
Palivové články pro vytápění budov. 
Odborná literatura  
Biomasa – obnovitelný zdroj energie, Jevič-Kára-Pastorek, FCC Public Praha, 2004 
Nízkoenergetický dům, Šmelhaus a kol, ABF Praha 2005 
Solární energie, Multinger – Truxa, ERA, 2005 
Energetické a ekologické systémy, Kabele, ČVUT 2005 
specializované odborné články a publikace k jednotlivým tematům 

 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Přestavba zemědělské výrobní základny 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. 

 
Stručná anotace předmětu  
Vysvětlení problematiky změn v zemědělské výrobní základně způsobených současnými ekonomickými a 
výrobními podmínkami. Otázky nové výstavby a rekonstrukcí stávajících objektů v menších hospodářstvích 
(rodinné farmy) a větších střediscích (zemědělská družstva ) jsou uvedeny v návaznosti na nové technologie 
chovu hospodářských zvířat (včetně méně rozšířených chovů) i skladování zemědělských produktů. Řešení 
staveb a jejich příslušenství navazuje na technologickou část. 
Odborná literatura  
Hospodářské stavby – Sýkora, Košatka, Daneš (nakl. Arch) 
Územní plánování vesnice a krajiny – Sýkora (skriptum ČVUT) 
Požadavky na stavby a zařízení pro hospodářská zvířata (min. zemědělství ČR) 
Požadavky na stavby a zařízení pro rostlinnou výrobu (min. zemědělství ČR) 
 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Nauka o budovách – typologie staveb 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející Doc.Ing.arch. Petr Mezera, CSc. 
Doc.Ing.arch. Tomáš Welz, CSc 

 
Stručná anotace předmětu  
Netradiční typologické druhy staveb (souborů) jako vývojový důsledek nově vznikajících životních a výrobních 
aktivit a vztahů. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým 
urbanistickým a architektonickým aspektům a k dochovaným přírodním a kulturním hodnotám. Důraz na trvale 
udržitelný rozvoj.  Možnost zvýšení kvality staveb a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními 
obytnými soubory a integrací bytových a občanských staveb v soudobých prostorových strukturách. Teoretická 
východiska zásad navrhování staveb a souborů. Vývojové tendence typologie staveb. 
 

 
Odborná literatura  
E. Neufert – Navrhování staveb (aktuální vydání) 
Monografie významných světových architektů 
Keneth Frampton – The Phaidon – Atlas of Contemporary World Architecture 
Související vyhlášky a normy 
 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Humanizace a regenerace sídlišť 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející Doc. Ing. arch. Jana Semeráková, CSc.  

Ing.arch. Běla Menčlová 
 

Stručná anotace předmětu  
Kurz se bude zabývat analýzou obytných budov v jejich historickém vývoji z hlediska formy, funkce a 
konstrukce. Důraz bude kladen na domy prováděné z prefabrikovaných dílů, hodnocení jejich výhod a nevýhod. 
Možnosti jejich úprav z hlediska funkčního a architektonického - s ohledem na řešení bytu, parteru a vnějšího 
vzhledu. Současná situace bytové výstavby u nás i ve světě a možnosti budoucího vývoje.  

Odborná literatura  
Praha 1891-1918, Svoboda-Lukeš-Havlová, Praha, Libri 1997 
Praha 1919-1940, Svoboda-Noll-Havlová, Praha, Libri 2000. 
Od moderny k funkcionalismu, R. Švácha 
Vývoj koncepce kompaktního bydlení – M.Hron, ČVUT Praha 
Nosné konstrukce panelových budov, Rojík, Praha, 1988 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Stavebněhistorický průzkum 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející Ing.arch.Milena Hauserová, CSc. – K 162 - FA ČVUT 

 
Stručná anotace předmětu  
Předmět uvádí do problematiky nově se formujícího odvětví výzkumu a dokumentace té části technického 
dědictví, kterou představují průmyslové (technické) stavby, areály a urbanistické celky i výseky  krajiny 
formované pod vlivem průmyslové výroby (technické činnosti člověka). Metodicky navazuje na dosavadní praxi 
stavebněhistorického průzkumu v oblasti historické architektury a urbanismu. Se zvláštním důrazem však nad 
jeho vžitý rámec rozvíjí hledisko studia a dokumentace vývoje a proměn provozních funkcí objektů, výrobních 
technologií a pracovních postupů a jejich vztahu stavebnětechnickému a architektonickému řešení zkoumaných 
staveb, areálů a částí krajiny. Součástí výuky proto vedle inventarizace a dokumentace stane i úvod do 
soudobých dokumentačních metod zaměřených na zachycení zařízení, provozu, výrobních postupů a technologií.
Výuku bude charakterizovat interdisciplinární přístup, jeho východiskem bude poskytnutí základní orientace v 
obsahu, cílech a metodách činnosti souvisejících disciplin, které se ze svých hledisek zabývají studiem 
technického dědictví nebo poznatků o něm využívají ( historiografie se zaměřením na ekonomické dějiny, dějiny 
průmyslu, sociální dějiny, historická geografie, archivnictví, postmedievální archeologie, památková péče a 
pod.). Výuka bude proto zahrnovat i rozvíjení schopnosti k vedení odborného dialogu přesahujícího hranice 
výchozí odborné specializace doktoranda a připravovat jej pro mezioborovou spolupráci. 
Odborná literatura  
 
V. Razím a kol.: Operativní průzkum a dokumentace staveb, Praha 2005 
F. Kašička: Stavebněhistorický průzkum, Praha 2002 (skriptum FA ČVUT) 
P. Macek: Metodika standardního nedestruktivního stavebněhistorického průzkumu, Praha 2003, 2. vyd. 

 



 
 

Doktorský studijní program Architektura a stavitelství 
 

předměty pro obor doktorského studia: 
 

- Architektura a stavitelství 
 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Stavební fyzika 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

Prof.Mgr.Jan Toman, DrSc. – K 102 - katedra fyziky 
Stručná anotace předmětu  
Neustále se zvyšující nároky na funkčnost a užitné vlastnosti staveb, spolu se sledováním celosvětového trendu  
úspor energie, položily důraz na sledování fyzikálních vlastností stavebních materiálů, na trvanlivost staveb, na 
kvalitu jejich vnitřního klimatu a na jejich stálost v čase. Dále půjde o podrobné seznámení s řadou 
diagnostických a posuzovacích metod, stejně jako s aplikaci počítačového modelování řady fyzikálních jevů, 
které se v konstrukcích a struktuře pozemních staveb odehrávají. Měření termických a akustických veličin je 
nutné  pro objektivní posouzení požadované kvality navrhovaného či upravovaného stavebního díla. Je proto 
třeba vycházet z požadavků na jeho dokonalou funkčnost. Stejně tak je důležité znát vlastnosti použitých 
stavebních materiálů. Pro účely architektonických návrhů a jejich posuzování jsou důležité veličiny termické, 
hygrické, akustické a optické. 
Odborná literatura  
[1] Michalko O.,Mikš A.,Semerák P.,Klečka T. Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů ČVUT 
Praha 1998 
[2] Harman T.L., Dabney J.B., Norman J.R.: Advanced Engineering Mathematics with Matlab. 
[3] Přikryl P.: Numerické metody analýzy, SNTL Praha 1988 
[4] Halahyja M. Stavební tepelná technika, akustika a osvetlenie Praha, Bratislava 1985 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Matematika 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

Doc.RNDr.Jaroslav Černý, CSc. – K 101 - katedra matematiky 
Stručná anotace předmětu  
Matematika jako věda o symbolech, jejich strukturách a vztazích, jimž mohou být přiřazeny entity reálného světa 
nebo světa idejí. Pomocí abstraktních matematických nástrojů lze formulovat, hledat a systemizovat obecné 
zákonitosti světa.  
Jde tak o vklad k průpravě v otázkách teorie poznání, která se uplatní jak u exaktních věd, tak v oblastech 
umělecké tvorby včetně architektury, jakožto  hraničním oboru mezi technikou a uměním. Zaměření bude voleno 
dle potřeb příslušných doktorandů. 
Odborná literatura  
Edgar Morin – Věda a svědomí, Atlantis 1995 
Břetislav Fajkus – Současná filosofie a metodologie vědy, Filosofia, Praha 1997 
literatura bude upřesněna podle zaměření doktoranda a jeho tematu 

 
 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Geotechnika – mechanika zemin a zakládání staveb 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

 
Ing.Jan Záleský, CSc. – K 135 - katedra geotechniky 

  
Stručná anotace předmětu  
Původ a složení zeminy, základní vlastnosti, klasifikace. Napětí v zemině. Propustnost, stlačitelnost a pevnost 
zemin. Základní laboratorní a polní zkoušky zemin. Tlaky zemin na konstrukce, stabilita svahů. Únosnost a 
deformace plošných a hlubinných základů. Stavební  jámy. Principy zlepšování základové půdy. Základní 
principy a technické vybavení pro kontrolní sledování staveb a prostředí. 

 
Odborná literatura  
[1] Šimek, J., Holoušová, T.: Mechanika zemin a zakládání staveb, Skriptum ČVUT v Praze, 1996  
[2] Štěpánek, Z.: Zakládání staveb - výpočty, Skriptum ČVUT v Praze, 1983  
[3] Lamboj, L., Štěpánek, Z.: Zakládání staveb 10 - Výpočty 2, skriptum ČVUT Praze, 1997 

 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Pozemní stavitelství a kompletace staveb 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  
 
Doc.Ing. Petr Hájek, CSc. – K 124 - katedra konstrukcí pozemních staveb 

Stručná anotace předmětu  
 
Fasádní pláště budov, realizované montovanou technologií na bázi kovů, skla, tepelně izolačních materiálů, 
obkladových desek a plastů. Komplex funkcí a vzájemné ovlivňování prvků (ochrana interiéru proti klimatickým 
vlivům, vlivům civilizace, bezpečnost). Mechanické vlastnosti, objemové změny, životnost. Výpočtové metody a 
tvorba detailu. 

 
Odborná literatura  
[1] Hájek V., Novák L., Šmejcký J.: KPS 30 – Kompletační konstrukce, ČVUT, Praha 1996 
[2] Technické požadavky na stavební výrobky  - Nařízení vlády 
[3] časopisy "Stavebnictví a interiér", "Ateliér otvorových výplní" 
[4] aktuální realizace – monografie a články v odborném tisku 

 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Betonové a zděné konstrukce 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

Ing. Jitka Vašková, CSc. – K 133 - katedra betonových a zděných konstrukcí 
Stručná anotace předmětu  
Nové druhy betonu, vlastnosti a uplatnění – vláknobeton, samozhutnitelný beton, vysokopevnostní a 
vysokohodnotný beton. Pohledový beton. Lehký konstrukční beton. 
Betonové konstrukce -  koncepční návrh betonových konstrukcí, prostorové betonové konstrukce, navrhování a 
uplatnění předpjatých prvků a konstrukcí. 
Zděné konstrukce – navrhování zděných konstrukcí, porobetonové zdivo, vyztužené zdivo. 
Odborná literatura  
[1] Brandt A. M., Marshall I. H. Brittle matrix composites 1,2,3,4,5 Elsevier, London et New York, Woodhead 
Cambridge, 1985,1988,1991,1994,1997  
[2] Bareš R. A. Kompozitní materiály SNTL Praha, 1988 
[3] Concrete Structures Euro-Design Handbook (editor Eibl J.) Ernst&Sohn, Berlin 1995 
[4] ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření 

 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Kovové a dřevěné konstrukce 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

Prof.Ing. František Wald, CSc. – K 134 - katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Stručná anotace předmětu  
Prostorová tuhost konstrukcí. Spoje konstrukcí. Tenkostěnné konstrukce. Ocelobetonové spřažené konstrukce. 
Konstrukce ze skla a oceli. Rekonstrukce ocelových konstrukcí. Hliníkové konstrukce. Konstrukce schodišť. 
Navrhování na účinky požáru. Navrhování na účinky výbuchu. Ochrana proti korozi. Prostorové dřevěné 
konstrukce. Dřevo a materiály na bázi dřeva. Spoje prvků dřevěných konstrukcí. Kompozitní nosníky, rámy, 
oblouky, lávky. Ochrana dřevěných konstrukcí před znehodnocením. Navrhování na účinky požáru. 
 

 
Odborná literatura  
[1] Dubas P., Gehri E. Stahlhochbau Springer, 1988 
[2] Wald F. ,Sokol Z. Styčníky ocelových konstrukcí ČVUT, Praha 1999 
[3] ECCS Publ. No. 44: Behaviour and Design of Steel Plated Structures Edited by P.Dubas and E. Gehri Zurich 
1986 
Příslušné normy 

 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Informační systémy a počítačové sítě 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

Doc.RNDr. Jiří Demel, CSc. – K 128 - katedra inženýrské informatiky  
Stručná anotace předmětu  
Informační systémy, databáze, architektura klient-server. 
Relační databáze, základy jazyka SQL. Metody návrhu databáze, 
datový a funkční model databáze (E-R diagram, data flow diagram). 
Architektury počítačových sítí. Sítě LAN, WAN, pojem protokolu a služby.  
Principy fungování sítí Ethernet, PPP, TCP/IP, vybrané aplikační  
protokoly (e-mail, WWW, možnosti komunikace s databází).  
Počítačová bezpečnost. Bezpečnostní rizika a možnosti jak je lze omezovat.   
Odborná literatura  
[1] Databázové systémy. Progress 
[2] Babický, P. Modelové a informační zabezpečení IS 
[3] Navrhování DB systému.  
[4] Metodiky navrhování DBS 

 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Geografické informační systémy 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc. 
Stručná anotace předmětu  
 
Definice a vymezení geografického informačního systému (GIS). Možnosti užití GIS. Vyjádření a popis světa v 
GIS. Model prostorových dat. Správa databáze a databázové modely. Zdroje a metody získávání digitálních dat, 
jejich typy, spojování. Kvalita dat. Funkční nástroje GIS - údržba a analýza geografických dat a atributů, 
výběrové, klasifikační a měřící funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce, výstupní funkce. 
Zavedení GIS do užívání. 
 

 
Odborná literatura  
[1] Kolář J. Geografické informační systémy 10 Vydavatelství ČVUT, Praha 1998 
[2] časopis GEO informace 
[3] příručky a návody příslušného software 
 
 

 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Fotogrammetrie 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

 
Doc. Dr. Ing. Karel Pavelka – K 153 - katedra mapování a kartografie  

Stručná anotace předmětu  
Definování oboru fotogrammetrie, matematické základy, návaznost na obory příbuzné (dálkový průzkum Země, 
GIS, fotointerpretace). Pozemní a letecká fotogrammetrie. Vývoj technologie a zpracování dat: analogové, 
analytické a digitální metody. Využití fotogrammetrie pro 2D a 3D dokumentace památkových objektů, určování 
tvaru kleneb, dokumentace nástěnných maleb. Aplikace vybraných moderních leteckých metod – digitální 
ortofoto, digitální model terénu. Technologie digitální fotogrammetrie – využití principů virtuální reality pro 
vyhodnocování stereofotogrammetrických záběrů – 3D brýle. Vyhodnocení záznamů do prostředí AutoCAD a 
MicroStation. 

 
Odborná literatura  
[1] Dvořáček P., Jurášková R., Růžek M. Fotogrammetrie, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997  
[2] Kolář J., Halounová L., Pavelka K. Dálkový průzkum Země, Vydavatelství ČVUT, Praha 2000  

 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Technická zařízení budov 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  
Prof.Ing. Karel Kabele, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
 
Soudobé systémy používané při návrhu soustav technických zařízení budov. Aplikace nízkoenergetických 
zařízení ve vzduchotechnice vybraných druhů staveb. Řešení soustav vzduchotechniky u vybraných 
památkových objektů. Recyklace vod – úspora vody. 
Problematika soustav zdravotně technických zařízení v regenerovaných a rekonstruovaných objektech. 
 

 
Odborná literatura  
Energetické a ekologické systémy budov, Papež a kol, ČVUT 2007 
příklady soudobých zdařilých realizací, uveřejňované v odborných časopisech a na internetu 
 

 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Metodika projektování obnovy a rekonstrukce staveb a 

sídel 
Způsob zakončení zk 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  
Doc.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. – K 129 - katedra architektury 

Stručná anotace předmětu  
 
Kurz je zaměřený na hlubší průpravu v teoretických a projektových postupech přípravy obnovy a regenerace 
historického stavebního fondu. Budou podrobně probírány diagnostické a poznávací metody historicko-
společenských a kulturních hodnot staveb a sídel a na druhé straně jejich fyzický a statický stav, které ve svém 
souhrnu zásadně ovlivňují volbu obnovovací a zabezpečovací metody u historické stavby a plánování 
regeneračních zásahů a opatření pro zabezpečení další existence a optimálního fungování staveb a sídelních 
celků. 
Odborná literatura  
Girsa V. a kol.: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ-
ÚP, Praha 2004 
specializované časopisy (Zprávy památkové péče, Průzkumy památek, Stavba,…) 
 

 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Historické stavby v soudobých podmínkách 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející Doc.PhDr.Marie Benešová, DrSc. 

Doc.Ing.arch.Milan Nesměrák, CSc. 
 

Stručná anotace předmětu  
 
Kurz je zaměřen na hlubší seznámení posluchačů s vývojem architektury a stavby měst 
v prostoru Čech a Moravy. Slohy a kompozice v dějinách evropské architektury od období 
jejich vzniku až do současnosti. Spolu se sledováním vlastního vývoje architektury je 
vnímána širší syntéza typologie, stavitelství, uměleckých řemesel a výtvarných umění, 
podílejících se na finálním obraze exteriéru i interiéru stavby v celku i detailu. Je zdůrazněn 
význam determinujících činitelů architektury v soudobém využití  historických staveb, vztah 
konstrukce, funkce a prostoru v architektuře historické a jejím soudobém využití. 

 
Odborná literatura  
A History of Western Architecture, D.Watkin, NY 1986 
Česká architektura v proměnách dvou století, M.Benešová, Praha 1984 
Monografie a články o vybraných stavbách podle konkrétního průběhu kurzu 

 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Územní plánování vesnic a krajiny 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející  

 
Prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc. – K 129 

 
Stručná anotace předmětu  
 
Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná 
výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a 
ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů 
v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. 
Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná 
výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku. 

 
Odborná literatura  
Sýkora J.: Územní plánování vesnic a krajiny 
Stavební zákon a související předpisy 
 



 

Doktorský studijní program Architektura a stavitelství 
 

předměty pro obor doktorského studia: 
 

- Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví 
 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Kulturně-civilizační vývoj Evropy 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející Doc.PhDr. Oldřich J.Ševčík CSc. 

 
 

Stručná anotace předmětu  
Předmět zahrnuje sociální a kulturní vývoj v časovém rámci od starověkého Řecka po současnost. Výklad se 
děje formou tématicky uzavřených sedmi kapitol. Důraz je kladen  na seznámení s novými interpretacemi a 
poznatky. Tématizuje se originalita počátků  starořecké kultury a civilizace ( význam Sókrata, Platóna- platónské 
přecenění rozumu, koncept ideálního státu) a Aristotela- klasifikace věd, rozvoj přírodních věd), vztah mýtu, 
náboženství, filosofie a vědy, specifika řecké vědy (spekulativnost, založení logiky a metodologie, absence 
vazby na experiment a d.) a její představitelé (Aristotelés, Archimédes atd.); dále nástup křesťanství, jeho 
dějinné proměny a trvající vklad do moderní společnosti; srovnává se renesance, reformace a protireformace a 
vyjádření těchto hnutí v architektuře; Galileo a Descartes - zakladatelé moderní vědy ( E. Husserl: „galileovsko-
karteziánská racionalita“) a Machiavelli jako zakladatel konceptu moderního státu, krize 17. století a třicetiletá 
válka; analyzuje se osvícenství jako projekt moderní doby  a počátek modernizačních, emancipačních a 
disciplinačních tendencí (vyjádření těchto tendencí v  architektonických projektech této doby; Foucault, Furet 
k fenoménu osvícenství a francouzké revoluce;), zrod moderní vědy (královské akademie, koncept galileovsko-
karteziánské racionality a její propojení s technikou a mocí); nástup industrialismu ( proměna estetiky 
průmyslových objektů na přelomu  19. a 20. století)  a nacionálních hnutí v 19. století; vztah vědy,  techniky a 
kultury v moderní době (Heidegger k podstatě techniky); výklad uzavírá rozbor fenoménů ekologické krize (plus 
nástup ekologických a alternativních hnutí), postmoderny, informační společnosti a globalizace.   

 
Odborná literatura  
Riedl A.: Moderní památková péče, NPÚ ÚP Praha 2003 
Dvořák, M.: Katechismus památkové péče, NPÚ ÚP, Praha 2004 
Nový, L.: a kol.: Dějiny techniky v Československu do konce 18.století, Praha 1974 
Technické památky v Čechách, na Moravě a Slezsku, I.-IV.díl, LIBRI 2000 -2004 
 

 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Industriální archeologie 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející PhDr. Jiří Merta – K 162 – Technické muzeum Brno 

 
Stručná anotace předmětu  
 
Industriální archeologie se zabývá interdisciplinárním studiem raně industriálních technik, technologií, 
výrobních zařízení a objektů z období industriální revoluce, případně epoch bezprostředně následujících. Tento 
obor zkoumá, eviduje, inventarizuje veškeré hmotné i nehmotné doklady, dokumenty, artefakty, stratigrafie, 
konstrukce lidských sídel a urbanizovaných krajin vytvořených pro účely, nebo v důsledku industriálních 
procesů. 
Základní období zájmu oboru tvoří časový úsek od počátků průmyslové revoluce ve druhé polovině 18. století až 
k současnosti, ale zároveň se zabývá jejími ranějšími preindustriálními a protoindustriálními kořeny. Čerpá také 
ze studií o práci a výrobních postupech v souvislosti s historií techniky.  
V českých zemích se zájem o tento druh archeologie projevil v souvislosti s archeologickými výzkumy 
výrobních objektů, prakticky od období ranného středověku po industriální revoluci. Tento přístup je v souladu 
s chartou TICCIH o industriálním dědictví formulovanou roku 2003 v Moskvě. 
 
Odborná literatura  
 
Hudson, K.: Industrial Archaeology. London 1965. 
Kořán, J.: Přehledné dějiny československého hornictví. Praha 1955. 
Kořán, J.: Staré české železářství. Praha 1946. 
Lindgren, V. a kol.: Europäische technik im Mittelalter 800 bis 1400. Berlin 1998. ISBN 3–7861–1748–9. 
Majer, J.: Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2004. ISBN 80–7277–222–8. 
Palmer, M. – Neaverson, P.: Industrial Archaeology. Principles and Practice. London 1998. ISBN 0–415–
16769–8. 
Pannell, J. P. M.: The Techniques of Industrial Archaeology. London 1974. 
Paulinyi, Á.: Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha 2002. ISBN 80–86642–02–X. 
Raistrick, A.: Industrial Archaeology. London 1972. 
Singer, CH. a kol.: A History of Technology (vybrané kapitoly). London 1970. 
Archeologia technica, Technické muzeum v Brně, (16 svazků) 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Vybrané stati z dějin techniky 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející Ing. Karel Zeithammer – NTM v Praze 
 

Stručná anotace předmětu  
Nastínění vývoje základních technických systémů a jejich zásadního vlivu na vzestup naší civilizace. Časově 
bude zahrnuto období od úsvitu lidských dějin po současnost s položením důrazu na údobí průmyslové revoluce 
a éru následující. Vývoj vědy a techniky bude nastíněn na pozadí vztahu člověk - technické systémy se 
zdůrazněním vzájemných vazeb a souvislostí. Jednotlivě bude pojednáno o historickém vývoji klíčových oborů 
industriální éry, včetně výkladu fyzikální, případně chemické, podstaty a užitých technologických principech. 
Předmět zahrne obory: metalurgii železa, využití energie páry a spalovací motory, hydraulické stroje, výrobu 
textilu, dopravu, strojírenství a využití elektrické energie. Zmíněn bude i vývoj vysokého technického školství 
s přihlédnutím k ČVUT. 
Odborná literatura  
Kolektiv: Studie o technice v Českých zemích 1800 – 1992 (9 dílů) - Praha 1982 - 03    
Kolektiv: History of Technology (7 svazků) – Oxford 1954 - 78 
Buchheim, G., Sonnemann, R.: Geschichte der Technikwissenschaften -Leipzig 1990 
Zeithammer, K.: Vývoj techniky – Praha 2002 
 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Průmyslová revoluce a architektura 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející Prof.Ing.arch.Petr Urlich, CSc.– K 129 – kat.architektury 
 

Stručná anotace předmětu  
Výklad světových dějin architektury na pozadí společenských  a ekonomických proměn od Velké francouzské 
revoluce po současnost. Přednášky se dotýkají problémů architektury, vlivu techniky a vznikajících technologií 
na její půdorysný, prostorový a vizuální koncept. Jsou doplněny o teoretické koncepty architektury a urbanismu, 
jež byly ovlivněny vznikem nové společnosti a jejím racionalismem a pragmatismem. Důraz je také kladen na 
velké a podstatné urbanistické zásahy ve městech. 
Teorie a praxe architektury Velké franc. revoluce – východisko pro progresivní i konzervativní revoluce 20.stol. 
Prům. revoluce a její vliv na formaci půdorysu města, vznik předměstí a počáteční chaos industrializace, 
idealistické vize, sociální utopie a reformace. 
Arts and Crafts –reformační snahy zaměřené proti průmyslové výrobě, pokusy o návrat k řízené rukodělné práci, 
nová estetika a její vliv na Evropskou kulturu. 
Proměna a přestavba půdorysu města v 2.pol.19.st., vznik metropole a nové teorie moderního urbanismu. 
Nové technologie a jejich vliv na estetiku a prostorový koncept architektury v 19.  a 20. století. 
Teoretický koncept modernismu, jeho vazby na  industrializaci, typizaci, standardizaci a prefabrikaci. Ideál 
standardu. Tendence řešit sociální problémy společnosti pomocí moderní architektury a urbanismu. 
Soudobé technologie, přechod od industriální společnosti k informatice a její vliv na architekturu. 
Nanotechnologie a architektura. 
Odborná literatura  
Benevolo, L: Geschichte der Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts. Deutscher Taschenbuch Verl. 1988 
Mignot, C.: Architecture of the 19th Century. Köln, Taschen 1983.  
Urlich-Ševčík-Škranc: Dějiny 19. a 20. století. Architektura - umění - filosofie -věda - technika. ČVUT 1997 
Historismus - Aspekte zur Kunst im 19. Jahrhundert. Hrsg. von K.-H. Klingenburg.  Leipzig, Seemann 1985.  
Johnson, P.: Zrození moderní doby. Devatenácté století. Academia 1998.  
Richards, J. M.: An Introduction to Modern Architecture. Middlesex, Penguin 1965. 11. vyd.  
Frampton, K.: Moderní architektura, kritická historie, Academia 2003 
Hollingsworth, M.: Architektura 20.století. Columbus 1993 
Icons of Design! The 20th Century. Munich 2000.  
 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Průmyslové dědictví ČR - evidence, hodnocení, ochrana 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející Prof.Ing.arch.Tomáš Šenberger 
 

Stručná anotace předmětu  
Kurzy se zabývají průmyslovými stavbami - vnímanými jako rozhodující součást průmyslového dědictví. První 
část je věnovaná sortimentu výrobních staveb na území ČR,  způsobům jejich evidence a hodnocení ve vztahu k 
technologii a době jejich vzniku. Druhá část je věnovaná alternativám záchrany opuštěných industriálních 
objektů, na pozadí průmyslových úhorů (brownfields),  s důrazem na konverze - využití pro nový účel. 
Průmyslové stavby jako součást kulturního dědictví. Výrobní stavby předindustriálního období – základní 
charakteristika, vztah ke krajině. Výrobní stavby industriálního období – základní charakteristika, urbanistické 
souvislosti. Způsoby evidence výrobních staveb, jejich hodnocení, základní kategorie, nástroje k ochraně. Změny 
výrobních struktur, ztráta původní funkce, „odložené továrny“ ,brownfields a průmyslové dědictví. Využití 
průmyslových objektů pro nové funkce, autenticita, teorie „posledního pracovního dne“. Využití průmyslových 
objektů pro nové funkce, předpoklady přizpůsobivosti, vrstevnatost, tvarové intervence. 
Odborná literatura  
Hlaváček, E., Architektura pohybu a proměn, ODEON, Praha 1985 
Šenberger, T., Rekonstrukce výrobně-technických staveb k novým účelům, Rozpravy Národního technického 
muzea v Praze č.137, NTM Praha 1995 
Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1.,2.,3,.a 4.díl (kolektiv autorů), Libri, Praha 2001 – 
2004 
Dvořáková,E., Šenberger,T., Industriální cesty českým středozápadem, Kladno, 2006 
Beran, L., Valchářová,Vl., Pražský industriál, VCPD, Praha 2006 
Zemánková, H., Tvořit ve vytvořeném, Brno 2003 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Trvale udržitelný rozvoj  v kontextu  sociální a kulturní ekologie 

 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející PhDr. Jitka Ortová, CSc. -  FF UK Praha 
 

Stručná anotace předmětu  
 
Geneze problému, motivy formování  strategie trvalé udržitelnosti: vyhodnocení dílčích programů ochrany 
přírody a  kulturního dědictví, kritická analýza  XX. století  jako období kulminace antiekologické 
technokratické civilizace, příčiny nedostatečnosti dílčích ochranářských programů. 
TUR koncipovaný jako radikální kvalitativní změna  životních stylů. Biodiverzita, kulturní rozmanitost a 
technologický  pokrok. Ddeklarace, přijímané na světových summitech 
- 1972  Kongerence OSN o lidském životním prostředí (Stockholm) 
- Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (Rio de Janeiro + Agenda 21) 
- Světový summit o udržitelném rozvoji  (Johannesburg) 
Ekosystémové hodnocení milénia (vědecký projekt OSN řešený v období 2001 – 2005). Deklarace a skutečnost 
(předpoklady, možnosti a ochota k implementaci směrnic, přijímaných na světových konferencích, do reality). 
Možnosti přechodu od centrálního řízení, jediného ekonomického modelu a monotónnosti životních stylů i 
fyzického prostředí k autonomii obcí, lokalit, apod.. 
Technický rozvoj a diverzita (zavádění  technologií na základě znalostí místních podmínek - technologie, která 
v konkrétním prostředí přispívá ke kvalitě života, může v jiných podmínkách působit destruktivně...). 
Základní kritéria strategie trvalé udržitelnosti  -  propojení tradice a inovace; přechod od permanentního pokroku 
redukovaného na růst HDP k přirozené vývojové dynamice ; dědictví minulosti vnímané jako zachovaná 
moudrost a zkušenost předchozích generací; odpověď na otázku, co vědeckotechnický rozvoj rozvíjí 
v současnosti a co by v zájmu  TUR rozvíjet měl; komparace vnímání kvality života v západní společnosti a 
v kulturách existujících mimo euroatlantskou civilizaci; trvalé hodnoty nebo-li antropologické konstanty, 
představující základní opěrné body lidské existence ; úcta k životu de iure a de facto; význam charakteru 
životního prostředí pro utváření osobnostní integrity a kulturní identity a zpětně –  zodpovědnost vůči okolnímu 
světu a budoucím generacím lze očekávat pouze od svobodných a svéprávných  bytostí.. 

 
Odborná literatura  
 
Bodley, J.H.: Vietims of Progress Mountain View, California, Mayfield Publishing  

Company 1990 
Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment. A Report of the Conceptual Framework 
Working Group (Český překlad: Ekosystémy a kvalita lidského života. Praha, MŽP 2003) 
Netting, R.M.: Coltural Ecology, Illinois, Waveland Press, Inc. 1986 
Ortová, J.: Kapitoly z kulturní ekologie. Praha, Karolinum 1999 
Steiner, F.: Human Ecology, Following Nature´s Lead. Washington, Island Press 2002 
 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Revitalizace průmyslových úhorů v územním plánování a 

její příprava 
 

Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející Prof. Ing.arch. Karel Maier, CSc. – FA ČVUT 
 

Stručná anotace předmětu  
 
Politika a strategie rozvoje obce a revitalizace úhorů 
Strategické plánování a plány rozvoje obce. Strategie revitalizace úhorů v kontextu strategie rozvoje města. 
Identifikace vhodných funkcí pro nové využití úhorů. Možnosti vstupu města do přípravy revitalizace území 
s úhory. Formy účasti města na přípravě a realizaci projektů  
Nástroje územního plánování a jejich využití pro revitalizaci  
Úloha územního plánování.Relevance nástrojů územního plánování pro revitalizaci úhorů. Nové nástroje 
v připravovaném novém stavebním zákoně.Aplikace nástrojů územního plánování ve vztahu na vývoj na trhu 
územního rozvoje.Příklady použití nástrojů územního plánování v kontextu přípravy revitalizace úhorů. 
Příklady realizací recyklace urbanistických úhorů v ČR a v zahraničí  
Příklady úspěšné recyklace úhorů z historie (České země). Zahraniční příklady velkých projektů recyklace úhorů 
z posledních desetiletí. Londýn – Stockley Park (70. až 80. léta 20. století), Londýn – Docklands (od 70. let 20. 
století až do současnosti), Vídeň – Gasometer a Mehrwert Simmering  
Průzkumy trhu a ověření rozvojového potenciálu lokality  
Metody průzkumů trhu a jejich použití. Metody hodnocení regeneračního potenciálu. Rizika, analýza rizik. 
Stínové propočty. Rozlišení úhorů z hlediska vstupu veřejných zdrojů do jejich revitalizace. 
Strategie projektu, stanovení cílů a zásad urbanistického řešení transformace  

Akční plány a akční projekty regenerace jako výstup strategického plánování města  
Odborná literatura  
 
Barents Group: Příručka o místním strategickém plánování. Vydáno za pomoci nadace Fondu pomoci místní 
správě České republiky 1997  
Baross P.: Land Tenure and Property Development. Amsterdam Universiteit 1993 
Coupland A.: Docklands: Dream or Disaster. In Thornley A. (ed.): The Crisis of London, Routledge 1992 
Hall P.: Cities of Tommorow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century. 
Kapitola II – City of Enterprise. Český překlad Urbanistická čítanka 2, ČKA 2003  
Hebbert M.: London, kapitola 8, A New Geography. Wiley 1998 
Internationale Bauausstellung Emscher Park. Katalog der Projekte 1999 
Jacksonová J., Garb Y.: Hledání nositele vedoucí úlohy pro řešení problematiky brownfields ve 
středoevropských městech. Urbanismus a územní rozvoj 4/2002  
Maier K., Řezáč V.: Ekonomie v území. ČVUT Praha 1997 
Maier K.: Ekonomické souvislosti v územním plánování a rozvoji města. Územní rozvoj 1997 – zvláštní číslo  
Masboungi A., Gibaud F., de Gravelaine F., Chan Chien D.: French Urban Strategies. Le moniteur Paris 2002 
 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Památková ochrana technických objektů 

 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející Prof. Ing.arch. Karel Maier, CSc. – FA ČVUT 
 

Stručná anotace předmětu  
 
Cílem kurzu je zprostředkování základního poznání o možnostech ochrany technických objektů a areálů 
s důrazem na uchování jejich památkové podstaty. V návaznosti na současný vývoj tohoto oboru památkové 
péče na vzorových příkladech poukáže na problematiku historie ochrany, forem ochrany s vysvětlením platné 
legislativy a členění výrobních odvětví. Dotkne se aktuálních otázek kvalifikovaného doplňování památkového 
potenciálu v souvislosti s probíhajícími výzkumy. 
Zaměření bude vedeno i na stavební podstatu technického dědictví s  vysvětlením významu movitého fondu, 
který je nedílnou součástí technických památek. 
Budou prezentovány přístupy památkové péče ve vztahu k navrhovaným památkám technického charakteru  v 
ČR na Seznam světového dědictví UNESCO v návaznosti na adekvátní zahraniční příklady. 

 
Odborná literatura  
 
Agricola G.         Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, MONTANEX, 2001 
Jílek F.a kol. Studie o technice v českých zemích I - IV. NTM Praha, 1984 
Folta J.a kol. Studie o technice v českých zemích 1945 –1992, Encyklopedický dům 2003 
Hofman G. Soupis železných hutí a hamrů v Čechách v době feudalismu, Rozpravy NTM 14, Praha1964 
Karas J.               Historický vývoj mlynářství, Praha 1919 
Klíma A. Manufakturní období v Čechách, Praha 1955 
Kořan J.               Přehledné dějiny československého hornictví, Praha1955 
Kořan J.               Staré české železářství, Praha 1946 
Kraváček F. Stručný přehled dějin techniky, Olomouc 1986 
Majer J.   Rudné hornictví v Čechách, LIBRI 2003 
Mrázek O. Vývoj průmyslu v českých zemích a na Slovensku od manufaktury 

do r.1964, Praha 1964 
Nový L.a kol. Dějiny techniky v Československu do konce18. století, Praha 1974 
Pávek M. Textilní výroba v historickém přehledu I - II., Praha NTM 1981 
Pleiner R. Dějiny hutnictví železa v Československu, Praha 1984 
Poppe J.H.M.      Obšírné prostonárodní poučení o řemeslech a umělostech, 
                            čili Technologia všeobecná k ponaučení a prospěchu všelikých stavů, Praha 1837 
Rasl Z.    Zpráva o průzkumu nemovitých technických památek v Čechách, Rozpravy NTM, Praha 1979 
Vilíkovský V. Dějiny průmyslu zemědělského v Československu od nejstarších dob až do vypuknutí světové 

krize hospodářské, Praha 1936 
Winter Z. Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve 14. a 15. století, Praha 1906 
 
Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I – IV. díl, LIBRI 2004 
Průvodce po technických památkách Čech, Moravy a Slezska, Geodézie 2001 
 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou 

regeneraci a novou výstavbu 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející  
Prof.Ing.Ivan Vaníček, DrSc. – FSv  K135 – katedra geotechniky 

Stručná anotace předmětu  
Rozsah pozemků v České republice znehodnocený předchozí lidskou činností 
Identifikace lokalit -  Fáze remediačního procesu-  Geoenvironmentální průzkum, vyhodnocení potenciální míry 
kontaminace - Riziková analýza - Ocenění vývoje kontaminace v čase a prostoru - Dělení sanačních metod 
Sanační metody využívající enkapsulace, odizolování zdroje kontaminace - Sanační metody vedoucí ke snížení 
míry kontaminace prováděné na lokalitě - Změna sanované oblasti v novou zeleň - Příprava sanované oblasti pro 
novou výstavbu, princip problematiky výstavby na brownfields 
Odborná literatura  
Vaníček, I.: Sanace skládek, starých ekologických zátěží, Vydavatelství ČVUT Praha, 2002 
Výstavba na brownfields, In: Sborník přednášek k výstupům řešení VZ 04 
Udržitelná výstavba, kap. 1, Praha, Vydavatelství ČVUT Praha, 2005 
 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Průmyslové úhory - Vývoj politik a příklady realizací 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D.– K 162 - Universtité Paris XII. 
 

Stručná anotace předmětu  
Kurz bude rozšiřovat znalosti o průmyslových úhorech, jakožto problému ekonomicko-sociálního a územního 
rozvoje větších územních celků i obcí, ve kterém odkaz na průmyslovou historii má rostoucí význam. Na 
příkladech z vývoje řízení regenerací v zahraničí bude ukázáno, jaké rozdíly existují mezi centrálně řešenými 
regeneracemi na státní úrovni a lokálními přístupy. Poukážeme na roli trhu nemovitostí, který je zásadním 
faktorem rozdělujícím přístupy na ty, které jsou řešené na tržní bázi a přístupy vyžadující veřejné podpory. 
Konkrétní příklady regenerací budou ilustrovány v rámci politik státních i místních, s jejichž realizací regenerace 
souvisely. Budou představeni hlavní aktéři projektů, zdroje financování a použité právní nástroje.   
Pokud existuje dostatečný odstup od realizace jednotlivých operací či projektů, bude prezentován jejich dopad na 
místní rozvoj a prostředí. V některých případech bude možné diskutovat i o udržitelnosti uvedených příkladů. 
Poukážeme na roli průmyslového dědictví v určování budoucího charakteru rozvoje.  
Zahraniční příklady se pokusíme konfrontovat se situací řešení regenerací v České republice, která je sice v 
počátečním stádiu vývoje a veřejného zájmu, ale která již nyní nabízí možnosti srovnání. 
Odborná literatura  
Adams, Disberry, Hutchinson, Mind the gap! Taxes, subsidies and the behauviour of brownfield owners, 1999. 
Adams, Disberry, Hutchinson, Munjoma; Vacant urban land: exploring ownership startegies and actions TPR 73 
(4), October 2002, pp. 395-416. 
CLARINET „Brownfields and Redevelopment of Urban Areas“, 2003. 
Dabinet, Grodon : Realising regeneration Regeneration Benefits from urban investment: lessons fro Sheffield in 
the 1990s, Town Planning Rewiew 69 (2), april 1998. 
Doleželová, Politiky a nástroje pro regenerace nevyužitých průmyslových ploch ve Francii a v ČR. S příklady 
Prahy, Lyonu, Issy les Moulineaux a Paris Riva Gauche, ČVUT a IUP Paris XII, 2005.  
L. Doleželová, Regenerace brownfields - Zahraniční zkušenosti), IURS,  prosinec 2004. 
English Partnership : Towards a National Brownfield Stategy, 2003. 
Parsons Brickerhoff a spol.; Czech Brownfield Regeneration Strategy, CSF, CzechInvest, (2004). 
Ryan L. Bureaupolitics, the SRB and Urban Policy in Britain, Staffordshire University 1999. 
TRNEE ; „Réhabiliter le passé, Construire l´avenir - une stratégie nationale des sites urbains contaminés 
réhabilitables pour le Canada“ Table nationale sur l´environnement et l´économie (TRNEE), Urban Task Force ; 
Towards an urban renaissance : executive summary, 1999. 
Wood B. „Vacant Land in Europe“, Lincoln Institute 1998 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Sociokulturní aspekty průmyslového dědictví 

 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející Doc. PhDr. Martin Matějů – FF UK Praha 
 

Stručná anotace předmětu  
 
Pojetí sociologie jako vědy o sociokulturních jevech 
Sociální zkušenost a sociologické poznání 
Kultura (sociologické pojetí) a hlavní problémy soudobé kultury v evropském kontextu 
Subkultura a kontrakultura 
Kulturní element, konfigurace a komplex 
Kulturní tradice a inovace, sociální a kulturní změna 
Kulturní dědictví 
Sociokulturní aspekty průmyslového dědictví 
Sociokulturní výzkum a jeho využití v oblasti kultury 
Sociokulturní výzkum ve vybraných lokalitách České republiky týkající se kulturního a průmyslového dědictví 
Ostrava a průmyslové dědictví (příklad sociokulturního  výzkumu odborné veřejnosti a ostravské populace) 
Sociální role 
Sociální role architekta (urbanisty) 
Architekt a kulturní dědictví 
Sociologické šetření a sociometrické měření ve vybrané skupině architektů  
Problematika komunikace 
Možnosti spolupráce sociologa a architekta (urbanisty) 
Kulturní kapitál a průmyslové dědictví 
Sociokulturní potenciál a průmyslové dědictví 
Urbanizační vlivy průmyslového dědictví 
Volný čas a průmyslové dědictví 
Kulturní ukazatelé (OSN, UNESCO) a průmyslové dědictví 
Vztah státu a kultury, kulturní politiky evropských zemí a průmyslového dědictví 

 
Odborná literatura  
 
Matějů, M.: Sociologie I. FAMU. Praha 2002 
Murphy, R.F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Slon 1998 
Cigánek, J.: Úvod do sociologie umění 
Guyau, J.M.: Umění z hlediska sociologického 
Mannheim, K.: Duše a kultura.. In: Ideologie a utopie. Archa, Bratislava 1991 
Sociální a kulturní antropologie. Sborník. Slon 1993. Hesla o sociologii kultury. 
Petrusek, M.: Úvod do sociologie. Slon 1996 
Kloskowska, A.: Socjologia kultury (event. Masová kultura) 
Williams, R.: The sociology of Culture 
Sociologie filmu. Filmový sborník I. Filmový ústav 1967 
Eco, U.: Skeptikové a těšitelé. Svoboda 1995 
Sontágová, S.: Jedna kultura a nová senzibilita. In: Umění ve století vědy. Eseje. Mladá Fronta 1998 
Dorfles, G.: proměny umění. Odeon 1976 
Gombrich, E.H.: Příběh umění. Odeon 1992 
Geertz, C.: Interpretace kultur. Slon 2000 
Mc Luhan, M.: Jak rozumět médiím. Odeon 1991 
 
 
 



 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Kultura a krajina 

 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 
Přednášející PhDr. Miloslav Lapka, CSc. – FF UK Praha 

 

Stručná anotace předmětu  
Krajina jako zkušenost a krajina jako objekt vědy 
Západní tradice pojmu krajina 
Holandská krajinomalba 
Landscape 
Zakladatelská definice krajiny 
Hebrejské kořeny pojmu krajina 
Krajina je předvědecký pojem 
Současné změny evropské krajiny 
Otázky budoucnosti evropské krajiny 
Odborná literatura  
Hadač, E.: Úvod do krajinné ekologie, Bulletin krajinné ekologie ČSAV, Praha 1977 
T.T.Forman, R., Gordon, M.: Landscape Ecology, 1986 (Český překlad Krajinná ekologie, Academia 1992 
Cílek, V.: Krajina vnitřní a vnější. Dokořán, Praha 2002 
Löw, J., Michal I.: Krajinný ráz. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy 2003 
Librová H.: Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti, Veronica, Brno 1994 
Kohák, E.: Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky, Slon, Praha 1988 
Lapka, M., Gottlieb, M.: Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků, Slon, Praha 2000 
 
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Kulturní antropologie 
Způsob zakončení zkouška 
Další požadavky na studenta  

 

Přednášející PhDr. Václav Soukup, CSc. – FF UK Praha 
 

Stručná anotace předmětu  
Cílem cyklu přednášek věnovaných kulturní antropologii je seznámit posluchače s dějinami, systematikou,  
metodami a základními tematickými oblastmi kulturní antropologie. Zvláštní pozornost bude věnována analýze 
kulturní antropologie jako vědy studující vznik vývoj a fungování sociokulturních systémů v čase a prostoru. 
Předmět kulturní antropologie – kultura bude prezentován jako nadbiologický systém prostředků a mechanismů, 
jehož prostřednictvím se člověk adaptuje k vnějšímu prostředí. Smyslem přednášek je rozšířit kompetenci 
studentů o schopnost analyzovat  vztah člověk – příroda – kultura z  antropologické perspektivy. 
Odborná literatura  
BUDIL, I.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Praha, Triton 1998 
COPANS, J.: Základy antropologie a etnologie,  Praha, Portál 2001 (orig. 1996)  
DIAMOND, J.:  Osudy lidských společností, Columbus, Praha 2000 (orig. 1997) 
GEERTZ, C.: Interpretace kultur, Praha, Slon 2000 (orig. 1973) 
HRDÝ, L. -- SOUKUP, V. – VODÁKOVÁ, A.: Sociální a kulturní antropologie, Praha, Sociologické 
nakladatelství 1993 
LÉVI-STRAUSS, C.: Smutné tropy, Praha, Odeon 1967, (orig. 1955) 
MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha, Sociologické nakladateltví 1998 (orig. 1989) 
SALZMANN, Z.:  Jazyk, kultura a společnost: Úvod do lingvistické antropologie, Praha, Ústav pro etnografii a 
folkloristiku AV ČR 1997 
SOUKUP, V.: Přehled antropologických teorií kultury, Praha, Portál 2000 
SOUKUP, V.: Dějiny antropologie, Praha, Karolinum 2004 
 


