
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 Civil Engineering 
Název studijního oboru Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical 

Constructions 
Charakteristika žádané změny 
Žádáme o rozšíření akreditace magisterského SP Civil Engineering o výše zmíněný SO podle §80 odst. 3 zákona 
o VŠ. Tento obor bude vyučován ve spolupráci se 3 zahraničními VŠ (University of Minho, University of 
Padova, Technical University of Catalonia) v rámci programu Erasmus Mundus – Action 1. 
 
Výstupní všeobecné, odborné a speciální znalosti absolventa navrhovaného SO zahrnují: 

• schopnost vymezit, formulovat a implementovat řešení související s problematikou památkových objektů 
a historických staveb 

• schopnost řešit úlohy strukturovaným a rigorózním způsobem s využitím pokročilých teoretických a 
analytických metod 

• schopnost syntetizovat a integrovat informace při řešení inženýrských úloh 
• schopnost používat moderní nástroje pro výpočty, simulace, analýzy a navrhování 
• schopnost přistupovat k inženýrským úlohám s multidisciplinárním nadhledem, ve kterém zohlední 

nejen technickou a vědeckou stránku, ale i souvislosti společenské, ekonomické, ekologické a kulturní. 
Úspěšní absolventi budou připraveni na kariéru odborníků na analýzu památkových objektů a historických staveb. 
Jejich potenciálními zaměstnavateli mohou být poradenské firmy, dodavatelé stavebních prací, veřejní či 
soukromí vlastníci architektonického dědictví, orgány státní správy a instituce zabývající se památkovou péčí, 
průmysloví výrobci materiálů pro opravy a údržbu staveb, soukromé firmy zabývající se vědeckovýzkumnou 
činností. Absolventi budou též vhodnými kandidáty na přijetí do doktorských studijních programů, zejména na 
VŠ spolupracujících v rámci konsorcia. 
 
Prostorové zabezpečení studijního programu 
Budova ve vlastnictví VŠ ANO Budova v nájmu – doba platnosti nájmu  
Informační zabezpečení studijního programu 
Fakultní knihovna: 

• Celkový počet svazků 160920 
• Roční přírůstek knižních jednotek 2510 
• Počet odebíraných titulů časopisů celkem 134 
• Počet odebíraných zahr. titulů časopisů 54 
• Počet odebíraných českých titulů časop. 80 
• Jsou součástí fondů kompaktní disky ? ano 
• Jsou součástí fondů videokazety ? ano 
• Otevír. hod. knihov./studovny v týdnu 40 týdně 
• Provozuje knih. počítač. inform. služby ? ano  
• Zajišťuje knihovna rešerže z databází ? ano 
• Je zapojena na CESNET/INTERNET ? ano  
• Počet stanic na CESNETu/INTERNETu 12 
• Jiná databázová centra/sítě ? DIALOG (4 odborné databáze), Web of Science, 

Proquest/PCI, MathSci a KnowEurop, přístup k plným textům časopisů nakladatelství Elsevier, 
Springer, Academic Press a Wiley 

• Počet počítačů v knihovně/studovně 7 
• Z toho počítačů zapojeno v síti 7 

Počítačové učebny: 
• počet 29 
• celkem počítačů 361 
• další informace http://www.fsv.cvut.cz/vic/ucebny.php 

Adresa www stránky s původními charakteristikami předmětů /kontaktní osoba 
http://www.fsv.cvut.cz/akredit/samhc.php         petr.kabele@fsv.cvut.cz 

http://www.msc-sahc.org/ 
 


