
c) Vyjádření rektora o splnění požadavků pro akreditaci SO s výukou 
v cizím jazyce 

1. Jsou zajištěny případné změny ve vnitřních předpisech vysoké školy / fakulty ve 
vztahu k výuce studijního programu / studijního oboru v cizím jazyce 
Stavební fakulta ČVUT v Praze uskutečňuje výuku akreditovaných bakalářských i 
magisterských programů v angličtině již řadu let a vnitřní předpisy tento fakt zohledňují. 
 
2. Jsou vytvořeny specifické podmínky pro přijímání ke studiu 
Přijímací řízení bude zajišťovat sekretariát konsorcia zřízený za tímto účelem na University of 
Minho. Studenti z ČR mohou podat žádost o přijetí i na Stavební fakultě ČVUT v Praze, 
přičemž tyto žádosti budou na sekretariát převedeny. Studenti ze třetích zemí budou podávat 
žádosti o přijetí přímo na sekretariát. 
 
3. Je zajištěna odborná praxe v cizím jazyce, pokud je součástí studijního programu 
Odborná praxe není součástí obsahu studijního oboru. 
 
4. Jsou zajištěny zkoušky, státní závěrečné zkoušky v cizím jazyce 
Písemná i ústní část všech zkoušek z jednotlivých předmětů budou probíhat v anglickém 
jazyce. Rovněž státní závěrečné zkoušky budou probíhat v anglickém jazyce za účasti 
zástupců všech partnerských VŠ a významných jazykově vybavených odborníků z praxe. 
 
5. Diplomové práce budou v cizím jazyce, včetně zajištění oponentských posudků v cizím 
jazyce 
Diplomové práce budou vypracovány v anglickém jazyce stejně jako oponentské posudky. 
 
6. Jsou zajištěny informace o studijních dokladech, evidenci a další administrativě 
studujících v cizím jazyce 
Pro administrativní činnost je již v současnosti vyčleněna v rámci studijního oddělení 
Stavební fakulty ČVUT v Praze jedna pracovnice s jazykovými schopnostmi, která je 
pověřena pouze agendou týkající se studentů studujících v cizích jazycích. Veškerá 
korespondence se studenty je vedena v anglickém jazyce. 
 
7. Je zajištěno zveřejňování přehledu přednášek v cizím jazyce 
Přehledy přednášek budou zveřejněny na www stránkách, v Bílé knize a v dalších materiálech 
v angličtině. 
 
8. Přednášející a další vyučující, kteří se budou podílet na zajištění přednášek, seminářů 
a dalších forem výuky v cizím jazyce jsou vybaveni dostatečnými jazykovými 
schopnostmi (složili státní jazykovou zkoušku z příslušného cizího jazyka, absolvovali 
dlouhodobé zahraniční pobyty, přednášejí a aktivně se účastní konferencí v příslušném 
jazyce apod.) 
Převážná většina vyučujících navrhovaného oboru pravidelně vyučuje či vyučovali 
v anglickém jazyce. Mnozí absolvovali dlouhodobé zahraniční pobyty. V rámci svých 
odborných aktivit se pedagogové zúčastňují mezinárodních konferencí, kde přednášejí a 
publikují příspěvky ve sbornících v anglickém jazyce. Řada z nich se podílí na mezinárodních 
vědecko-výzkumných úkolech, při jejichž řešení je angličtina jednacím jazykem. Své 
jazykové vzdělání si pedagogové mohou průběžně doplňovat zejména v oblasti odborné 
terminologie. Fakulta stavební i ČVUT organizují každoročně pro pedagogy intenzivní 
jazykové kurzy. Fakulta rovněž průběžně vysílá pedagogy, kteří se podílejí na výuce 



v anglickém jazyce, na speciální jazykové kurzy na Sheffield Hallam University. Výuku 
budou zajišťovat i hostující zahraniční pedagogové. 
 
9. Je zajištěno jednání v daném jazyce na studijním oddělení a příslušných odborných 
útvarech vysoké školy / fakulty (katedry, ústavy apod.) 
Viz bod 2. a 6. 
 
10. Je zajištěn odpovídající software u výpočetní techniky 
Většina používaného softwaru na Stavební fakultě ČVUT v Praze má anglickou mutaci. 
 
12. Je zajištěna odborná literatura v daném jazyce 
V knihovně Stavební fakulty ČVUT v Praze je v současné době evidováno cca 30 000 
knihovních jednotek v anglickém jazyce. V posledním období zaznamenává knihovna roční 
přírůstek cca 500 knihovních jednotek v angličtině. Knihovna dále spravuje fond cca 300 
publikací Českého svazu stavebních inženýrů v anglickém jazyce, v němž jsou obsažena i 
některá periodika. Knihovna také zajišťuje přístup k plným textům časopisů nakladatelství 
Elsevier, Springer, Academic Press a Wiley. Podle dlouhodobého plánu jsou ve spolupráci 
s vyučujícími do knihovního fondu průběžně doplňovány přednostně tituly, které podporují 
výuku v anglickém jazyce. Při studiu mohou studenti čerpat též z anglických textů, 
připravovaných přímo vyučujícími, zejména přednášejícími. 
 
 
V ......................... dne .......................... 
 
 
 
 
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor ČVUT v Praze 
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