
D  Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací 
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 
Název předmětu rozsah způsob 

zak. 
druh 
před. 

přednášející dop. 
roč. 

History of Construction and 
Conservation (SA1) 

5 ECTS (45 p 
+ 95 sp/tp) 

zk p Asst. Prof. Valluzi 
Assoc. Prof. Bonetto 
Prof. Roca 
Prof. Gonzáles 

1 

Structural Analysis Techniques 
(SA2) 

5 ECTS (45 p 
+ 95 sp/tp) 

zk p Assoc. Prof. Lourenco 
Asst. Prof. Oliveira 
doc. Kabele 
prof. Jirásek 
Assoc. Prof. Molins 
Prof. Marí 

1 

Seismic Behaviour and Structural 
Dynamics (SA3) 

5 ECTS (45 p 
+ 95 sp/tp) 

zk p Asst. Prof. Oliveira 
Asst. Prof. Vasconcelos 
prof. Bittnar 
doc. Máca 
Prof. Modena 

1 

Inspection and Diagnostics (SA4) 5 ECTS (45 p 
+ 95 sp/tp) 

zk p Assoc. Prof. Lourenco 
Res. Asst. Ramos 
doc. Drdácký 
Prof. Roca 
Caselles Ph.D. 

1 

Repairing and Strengthening 
Techniques (SA5) 

5 ECTS (45 p 
+ 95 sp/tp) 

zk p prof. Wald 
doc. Vašek 
doc. Kohoutková 
odb. as. Štemberk 
Asst. Prof. Valluzzi 
Asst. Prof. da Porto 

1 

Restoration and Conservation of 
Materials (SA6) 

5 ECTS (45 p 
+ 95 sp/tp) 

zk p Prof. Castro 
Asst. Prof. Ferreira 
doc. Drdácký 
ing. Slížková 
Prof. Tiziani 
Prof. Festa 
Prof. Vázquez 

1 

Integrated Project (SA7) 9 ECTS (45 s 
+ 45 c + 162 
sp/tp) 

zk p Kdokoliv z výše uvedených 
+ pozvaní přední odborníci 

1 

Final Project/Dissertation (SA8) 21 ECTS (30 c 
+ 558 sp) 

obh p Kdokoliv z výše uvedených 1 

      
Vysvětlivky: 
ECTS ... kredit ECTS (European Credit Transfer System), p ... přednáška, s ... seminář, c ... cvičení, tp ... týmová 
práce studentů, sp ... samostatná práce studentů, zk ... zkouška, obh ... obhajoba 
 
Rozsah výuky je uveden v hodinách na předmět, nikoliv na týden. Každý z pětikreditových předmětů bude 
vyučován formou intenzivního kurzu o délce 3,3 týdne, tak aby byla umožněna mobilita vyučujících. Přednášky 
se budou konat denně 3 hodiny. Samostatná/týmová práce studentů bude povinná a bude probíhat v prostorách 
školy po dobu 5 hodin denně. Integrovaný projekt bude probíhat v prvních 26 týdnech od začátku výuky. 
Závěrečnému projektu/disertaci bude věnováno závěrečných 14 týdnů. Vzhledem k tomu, že výuku budou 
zajišťovat kromě pedagogů z FSv ČVUT i hostující učitelé z partnerských institucí, jsou zde uvedeni i tito. 
Předměty SZZ  



Obhajoba diplomové práce (Dissertation) a předmět Structural Analysis. 

Požadavky na přij. řízení  
Předpokladem pro přijetí je akademický titul v oboru stavebního inženýrství (Civil Engineering) odpovídající 240 
kreditům ECTS nebo tomu rovnocenná kvalifikace. Kandidáti ze zemí, kde angličtina není úředním jazykem, 
musí prokázat jazykové znalosti absolvováním testu TOEFL (min. požadavek 525 b. v písemném testu nebo 200 
b. v počítačovém testu) nebo IELTS (min. požadavek 6,5 b.). Kandidáti budou ohodnoceni na základě jejich 
předchozích studijních výsledků. O přijetí studentů bude rozhodovat správní rada konsorcia, ve které budou 
zastoupeny všechny partnerské VŠ. 
Další povinnosti / odb. praxe  
 
Návrh témat prací  
1. Použití vláknocementových kompozitů pro opravy historických objektů. 
2. Korelace mechanických vlastností historických materiálů zjišťovaných normovými a nestandardními 
zkouškami. 
3. Vliv vlhkosti na mechanické vlastnosti a trvanlivost historických materiálů. 
4. Vyhodnocení efektů vybraných konsolidantů na kámen a omítky. 
5. Dynamická odezva historických budov. 
Návaznost na další stud. pr.  
 

 


