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Úvod 
 
Zpracování žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu vychází z Vyhlášky MŠMT 
č. 42/1999 Sb. a Metodické pomůcky pro vypracování žádosti o akreditaci. Vyhláškou 
požadované informace jsou uvedeny ve formulářích doporučených Metodickou pomůckou. Pro 
charakteristiku předmětů jsme zvolili poněkud modifikovaný formulář, který je na Stavební 
fakultě ČVUT v Praze dále využíván jakožto informační list za účelem zveřejnění na 
internetových stránkách. 
 
Součástí žádosti o akreditaci bakalářského programu je i stručný průvodní text. 
 
Podle doporučení Akreditační komise byla zřízena internetová stránka s adresou: 
www.fsv.cvut.cz/akredit/baris.php. 
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A Studijní program bakalářský 
Vysoká škola      České vysoké učení technické v Praze 
       Stavební fakulta 
Název studijního programu    Bezpečnostní a rizikové inženýrství (BaRIS) 
Názvy studijních oborů    Požární bezpečnost staveb  
       Rizika ve výstavbě 
Standardní doba studia    4 roky 
Forma       prezenční studium 
 
Ba Cíle studijního programu, studijního oboru 
 
Ba.1 Cíl studijního programu 
Studijní program BaRIS předpokládá nejen dvouoborové bakalářské studium, nyní předkládané 
k akreditaci, ale i navazující magisterské studium v uspořádání podle obr.1. V bakalářském studiu 
si student nejprve osvojí základy stavebního inženýrství. První dva roky studia jsou společné se 
studijním programem Stavební inženýrství, čímž se zvýší horizontální prostupnost studia na 
fakultě (možnost přechodu na jiný studijní program). Ve zbývajících ročnících student získá 
základní specializaci v oborech Požární bezpečnost staveb a Rizika ve výstavbě.  
 
Připravované magisterské studium je charakterizováno přechodem od empirických a expertních 
přístupů k hodnocení požární bezpečnosti a rizik k analytickým přístupům s využitím 
simulačních prostředků a důrazem na hodnocení integrální bezpečnosti. 
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  Obr. 1 Struktura studia BaRIS (magisterský program je připravován) 
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Ba.2 Profil absolventa studijního oboru & cíle studia 
Absolvent oboru Rizika ve výstavbě bude vybaven nezbytnými vědomostmi z oblasti stavebního 
inženýrství a odborného zaměření na oblast rizika ve výstavbě. Bude ovládat empirické metody  
hodnocení rizika (jedno- i víceparametrické) , a expertní metody rizikové analýzy, dále principy 
pojišťování  a problematiku smluvních vztahů. Uplatní se jako specialista na řízení jakosti a 
spolehlivosti a jako specialista pro omezení nepříznivých vlivů stavební činnosti na životní 
prostředí, a to zejména u malých a středních podniků a na nižších úrovních ve státní správě. 
Absolvent oboru Požární bezpečnost staveb bude vybaven nezbytnými vědomostmi z oblasti 
stavebního inženýrství a odborného zaměření na oblast požární bezpečnosti. Stavební 
problematiku bude ovládat komplexně se zaměřením na problematiku budov. V požární ochraně 
se bude orientovat v otázkách požárně technických, např. v požární prevenci, požárně 
technických zařízeních, požární odolnosti konstrukcí, i v otázkách požárně manažerských, tj. ve 
správním právu a v požárních předpisech i v požární represi. Uplatní se v průmyslové sféře a 
v oblasti státní správy, např. v činnostech odborně způsobilých osob a techniků požární ochrany 
podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a na ní navazujících předpisů. 
 
C1 Informace o studijním oboru Rizika ve výstavbě pro akreditaci 
Předměty společného základu představují zhruba dvě třetiny a předměty oborové zhruba jednu 
třetinu celkového rozsahu studia. To odpovídá koncepci studia, v němž bakalářské studium musí 
v prvé řadě poskytnout nezbytný a kvalitní inženýrský základ. 
 
Profesoři a docenti zajišťují 71 % předmětů společného základu, v oborových předmětech pak 
82 % a v ostatních předmětech 100 %. 
 
C1 Informace o studijním oboru Požární bezpečnost staveb pro akreditaci 
Předměty společného základu představují zhruba dvě třetiny a předměty oborové zhruba jednu 
třetinu celkového rozsahu studia. To odpovídá koncepci studia, v němž bakalářské studium musí 
v prvé řadě poskytnout nezbytný a kvalitní inženýrský základ. 
 
Profesoři a docenti zajišťují 70 % předmětů společného základu, v oborových předmětech pak 
81 % a v ostatních předmětech 100 %. 
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D Pravidla pro vytváření studijních plánů studijního oboru a návrh témat 
prací 

Podmínkou pro přijetí do studia je ukončené středoškolské vzdělání a úspěšné vykonání přijímací 
zkoušky. 
Předměty jsou uspořádány do dvanáctitýdenních semestrů tak, aby průměrná týdenní 
pedagogická zátěž byla 25 kontaktních hodin oceněných 30 kredity/semestr. 
Součástí studia je stavební praxe, kterou posluchač vykoná individuálně u stavebních firem do 
ukončení sedmého semestru. 
Během prvních čtyř semestrů student absolvuje tělesnou výchovu v rozsahu 2 hod. týdně a po 
čtvrtém semestru týdenní výcvikový kurz. 
Studium je ukončeno SZZ a obhajobou bakalářské práce. Příklady témat jsou uvedeny v příloze 
D.  
SZZ student vykoná ze dvou předmětů. Jeden předmět je povinný, a to ve studijním oboru Rizika 
ve výstavbě Riziková analýza konstrukcí a ve studijním oboru Požární bezpečnost staveb Požární 
prevence. Druhý předmět je volitelný a student si jej vybírá podle svého zaměření z nabídky 
uvedené v příloze D. 
 
E Charakteristika studijního předmětu 
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v příloze E. 
 
F Personální zabezpečení studijního oboru 
Veškeré předepsané údaje jsou soustředěny v příloze F. 
 
G Personální zabezpečení – vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost 
Veškeré předepsané údaje jsou v příloze G. 
 
H Personální zabezpečení 
Veškeré předepsané údaje jsou v příloze H. 
 
I Informační zabezpečení studijního programu (oboru) 
Veškeré předepsané údaje jsou shrnuty v příloze I. Kromě fakultní knihovny jsou k dispozici též 
dobře dimenzované knihovny katedrové. 
 
J Materiálně technické zabezpečení 
Stavební fakulta má dostatek prostor pro uskutečnění plánovaných přednášek a cvičení daného 
studijního oboru. V generelu vypracovaném v r. 2006 v rámci ČVUT v Praze se předpokládá 
další nárůst užitkových ploch nových v dvou monoblocích situovaných do  prostoru objektů D.  
Laboratorní výuka bude probíhat v dobře vybavených laboratořích Stavební fakulty. I ty by měly 
být v souladu s generelem dále modernizovány.  
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K Odůvodnění studijního oboru Rizika ve výstavbě 
Potřebu studijního oboru Rizika ve výstavbě lze odůvodnit těmito skutečnostmi: 
• Rostoucím zájmem o experty na rizikové analýzy a rizikový management. Zájem projevují 

projektanti, stavební firmy i investoři.  
• Záměrem bank financovat jen ty z větších projektů, na něž bude vypracována riziková 

analýza. Příkladů je v poslední době velmi mnoho, byť se zatím týkají převážně značně 
rozsáhlých projektů, jako je vysokorychlostní tunel Praha – Beroun (200 – 300 km/hod., 
22,5km délka krasovou oblastí, rozpočet přes 25 mld. Kč ) 

• O uplatnění absolventů jakožto expertů na řízení jakosti a specialistů pro omezení 
nepříznivých vlivů stavební činnosti na životní prostředí není rovněž pochyb. 

 
 
K Odůvodnění studijního oboru Požární bezpečnost staveb 
Potřebu studijního oboru Požární bezpečnost staveb lze odůvodnit těmito skutečnostmi: 
• Požární bezpečnost staveb jedním ze šesti základních požadavků Směrnice Rady 89/106/EHS 

ze dne 21.12. 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států, které se týkají 
stavebních výrobků a zachování nosnosti a stability konstrukce za požáru se v Evropě 
posuzuje jako první mimořádná kombinace zatížení.  

• Doposud mají odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany vzdělání buď stavební 
nebo požární a znalosti v druhém oboru, které potřebují zvláště v oblasti požární prevence, si 
doplňují po studiu. Absolvent studijního oboru Požární bezpečnost staveb, který se již během 
studia seznámí s oběma problematikami, bude konkurenceschopnější při práci v oboru a bude 
moci lépe využít znalostí jejich teoretických základů.  

• O uplatnění absolventů v oblasti stavebního průmyslu, kde činí požární ochrana budov 
významnou část ceny stavby, a státní správy, na všech úrovních požární ochrany, nemůže být 
rovněž pochyb. 
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L Seznam příloh – formuláře  

 

Příloha č. 1 
Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu 

Příloha č. 2 
Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení 

Příloha č. 3 
Informace o studijním programu  pro akreditaci 

Příloha č. 4 
Studijní plány pro studijní program 

Příloha č. 4.1 
Studijní plán společného dvouletého základu (1. – 4.  sem.) 
Příloha č. 4.2 
Navazující studijní plán oboru „Požární bezpečnost staveb“ (5. – 8. sem.) 
Příloha č. 4.3 
Navazující studijní plán oboru „Rizika ve výstavbě“ (5. – 8. sem.) 

Příloha č. 5 
Charakteristiky studijních předmětů 

Příloha č. 5.1 
Předměty společného základu (1. – 4. sem.) 
Příloha č. 5.2 
Předměty navazujícího oboru „Požární bezpečnost staveb“ (5. – 8. sem.) 
Příloha č. 5.3 
Předměty navazujícího oboru „Rizika ve výstavbě“ (5. – 8. sem.) 

Příloha č. 6 
Personální zabezpečení studijního programu – souhrnné údaje 

Příloha č. 7 
Personální zabezpečení – vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 

Příloha č. 8 
Personální zabezpečení – přednášející (oba obory) 

Příloha č. 8.1 
Seznam přednášejících 
Příloha č. 8.2 
Informace o přednášejících 

Příloha č. 9 
Informační zabezpečení studijního programu 
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