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Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 

Bakalářské studium je čtyřleté. Po základních teoretických předmětech, které jsou obdobné pro všechny obory na 
fakultě, získávají studenti znalosti v průpravných a odborných stavebně - inženýrských předmětech, ve stavební 
fyzice, ve statice, v navrhování stavebních konstrukcí z různých materiálů, v navrhování základových konstrukcí, 
v navrhování technických zařízení budov a v technologii staveb. Tyto teoretické, průpravné a odborné předměty 
v povinném kmeni studia jsou ve vyváženém poměru s předměty z architektonické tvorby, jako je atelierová 
tvorba, architektonické kreslení, modelové projektování, počítačová grafika, architektonická kompozice, dějiny 
architektury, navrhování staveb, nauka o budovách, ochrana památek a urbanismus. Studium je doplněno o 
humanitní a ekonomické předměty, o předměty se vztahem k numerickým metodám a aktivnímu využívání 
výpočetní techniky v inženýrské praxi včetně projektování. V závěru studia je posluchačům umožněno profilovat 
se výrazněji architektonickým či technickým směrem a připravit se tak lépe pro příslušné navazující magisterské 
studium. 
 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) a cíle studia 

Absolvent bakalářského studia získá potřebné informace z oboru projektování a výstavby pozemních staveb 
v takovém rozsahu, aby mohl působit v uvedených oblastech jako projektant v projekčních kancelářích a 
atelierech či jako člen realizačních týmů v procesu výstavby. Dosažené vzdělání mu dále umožní odbornou činnost 
v orgánech státní správy, především na stavebních úřadech. Studium vytváří svým rozsahem a skladbou předmětů 
předpoklad pro magisterské studium a získání inženýrského titulu v magisterských programech Architektura a 
stavitelství (2 - letý), Budovy a prostředí (1,5 - letý), Inteligentní budovy (1,5 - letý), případně Stavební inženýrství, 
především obor Konstrukce pozemních staveb (1,5 - letý).  

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) 

Změny od předchozí akreditace se týkají profilujících předmětů studijního plánu a vycházejí z doporučení AR ČKA 
z roku 2011, na jejichž základě se stal studijní program Architektura a stavitelství uznaným vzděláním Českou 
komorou architektů pro autorizaci v oborech architektura a územní plánování.  
Atelierová tvorba byla zařazena již do prvního ročníku studia a celkově byla hodinově více posílena. Současné 
předměty byly v doporučeném studijním plánu sestaveny tak, aby teoretická příprava vždy předcházela 
praktickému procvičení v rámci atelierové tvorby. Dochází ke spojení předmětů malého rozsahu do větších celků. 
Studentům je umožněna větší odborná profilace díky širší nabídce tematicky zaměřených povinně volitelných 
předmětů ve čtvrtém ročníku studia. 
http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/programy.php 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém 
roce 

V akademickém roce 2013/14 bylo ke studiu přijato 359 
uchazečů. 

 


