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přednášející dop.  
semestr

 Konstrukce pozemních staveb 2 2P+2C z,zk p 124KP2C    Prof. Hájek 5 
 Vodohospodářské inženýrství  3P+1C z,zk p 140VIN doc. Satrapa 5 
 Analýza konstrukcí 2P+2C z,zk p 132ANKC doc.Konvalinka  
 Betonové konstrukce 2 3P+1C z,zk p 133BEK2 Ing.Vašková, CSc. 5 
 Ocelové konstrukce 2 3P+2C z,zk p 134OK2 prof.Macháček 

Ing. Sokol, Ph.D. 
5 

 Spolehlivost systémů 2P+2C z,zk p 101SPS prof.Jarušková 
prof.Šejnoha 

5 

 Projekt 1-Konstrukční řešení 0P+3C kz p 124PJ1C garant 
Prof. Hájek 

6 

 Technologie staveb 1 2P+1C z,zk p 122TS1A Ing.Pospíchal 6 
 Konstrukce pozemních staveb 3 2P+2C z,zk p 124KP3 doc.Hájek V. 6 
 Dřevěné konstrukce 1 2P+1C z,zk p 134DK1 doc.Vašek 

Ing. Mikeš, Ph.D. 
6 

 Dopravní stavby 3P+1C z,zk p 136DOST doc.Špačková 6 
 Základy rizikové analýzy 2P+2C z,zk p 132ZRA prof.Řeřicha 6 
 Povinně volitelný předmět C 2P+OC z pv   6 
 Povinně volitelný předmět D 2P+OC z pv   6 
 Projekt 2-Riziková analýza  obj. OP+3C kz p xxxP2RA garant 

prof.Šejnoha 
7 

 Komunikační dovednosti 1P+1C z p 105KODO doc.Liška 7 
Rizika stavebních procesů 2P+2C z,zk p 122RISP prof.Jarský 7 
Rizika dopravních staveb 2P+2C z,zk p 135RIDS garant 

prof. Barták 
7 

Rizika vodohospodářských staveb 2P+2C z,zk p 142RIVS doc.Satrapa 7 
Rizika budov 2P+2C z,zk p 124RIBU prof.Hájek 7 
Rizika geologického prostředí 2P+2C z,zk p 135RIGP RNDr.Schröfel 7 
Bakalářská práce-riziková spec. 0P+8C obh p  xxxBAP  8 
Stavební a smluvní právo 2P+0C z p 126SSPR doc.Liška 8 
Zákl.  rizikového managementu 2P+1C z,zk p 126ZRMA doc.Beran 8 
Ekonomika a financování staveb 2P+1C z,zk p 126EFIS Ing.Prostějovská, 

Ph.D. 
8 

Rizikové inženýrství v provozu  
stavebního díla 

3P+1C z,zk  142RIPR prof.Kos, 
doc.Satrapa 

8 

Povinně volitelný předmět E 2P+OC z pv   8 
Povinně volitelný předmět F 2P+OC z pv   8 
       
Předměty SZZ 1 Povinný předmět:  Riziková analýza konstrukcí 

1 Volitelný předmět podle zaměření : 
Konstrukce pozemních staveb, Dopravní stavby, Vodohospodářské stavby, Betonové konstrukce, Ocelové a 
dřevěné konstrukce, Mechanika zemin a zakládání. 

Požadavky na přij. řízení  
Ukončené středoškolské vzdělání, vykonání přijímací zkoušky. 

Další povinnosti / odb. praxe  
Do ukončení 7. semestru studentů vykonají individuálně třítýdenní praxi u stavebních firem. 
 
V 1. až 4. semestru studenti absolvují tělesnou výchovu v rozsahu 2h týdně. 
 
 



Návrh témat prací (příklady)  
• Vypracování relativní rizikové analýzy na výškový objekt  
• Vypracování relativní rizikové analýzy na projekt kolektoru C na Václavském náměstí; 
• Autonomie provozu budovy při 24 hodinovém výpadku el.energie; 
• Minimalizace rizik v realizaci vybraných stavebních procesů (analýza PD, připravenosti...) 

Návaznost na další stud. pr.  
První dva roky shodné se studijním programem „Stavební inženýrství“ 
xxxYxxx Volitelné předměty z nabídky akreditovaných studijních oborů stavební fakulty ČVUT 
 
xxx – podílí se více kateder 
 
Dva přednášející u předmětu dokládají stav, kdy starší pedagog připravuje mladšího kolegu. 
 


