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1/ Vyjádření k zápisu Akreditační komise v souvislosti s hodnocením Masarykova ústavu 
vyšších studií ČVUT v Praze ze dne 1.-3. prosince 2014 
 
Výuka na doktorském studijním oboru nemá žádnou spojitost s Masarykovým ústavem 
vyšších studií ČVUT v Praze. Školící pracoviště zajišťuje výuku na doktorském studijním oboru 

Stavební management a inženýring (dle dosavadní akreditace Ekonomika a řízení ve 
stavebnictví) vlastními zaměstnanci fakulty stavební. Žádný ze zaměstnanců školícího 
pracoviště nepůsobí na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Rovněž nikdo ze 
zaměstnanců Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze se nepodílí na výuce v rámci 
doktorského studijního oboru. 
V minulosti se několik zaměstnanců školícího pracoviště v omezené míře podílelo na výuce 
v bakalářském a magisterském studiu na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, 
nicméně od 1. ledna 2015 byly všechny pedagogické aktivity ve spojitosti s tímto ústavem 
zrušeny bez výjimky. 
 
2/ Navrhované úpravy v názvu doktorského studijního oboru a náplně studijních předmětů 
 
Dlouhodobé trendy ve stavebnictví naznačují zvýšenou potřebu zkoumání vědeckých 
problémů dodavatelských systémů ve stavebnictví, technologie, řízení pracovních procesů a 
softwarové podpory přípravy a realizace stavebních děl. To představuje určitý odklon od 
původního obsahového pojetí oboru, tj. od ekonomiky a ekonomického řízení směrem k 
vědeckému řešení problémů v oblasti inovace technologických procesů, provádění staveb, 
dodavatelských systémů, kapacitního plánování velkých investičních projektů, nákladů 
životního cyklu staveb a energetického managementu budov. Tomuto trendu odpovídají i 
aktuálně zadávaná témata disertačních prací. Navržená struktura předmětů doktorského 
studia tudíž již nově neobsahuje předměty zaměřené na disciplíny z oblasti mikroekonomie a 
makroekonomie a rozšiřuje původní náplň studia o předměty zaměřené na projektové řízení 
staveb, dodavatelské systémy staveb a technologie a provádění staveb. 
Z uvedených důvodů navrhujeme rovněž změnu názvu studijního oboru na Stavební 
management a inženýring (Construction Management and Engineering), který více 
odpovídá obsahové náplni doktorského studia a je v souladu s obdobnými studijními obory v 
zahraničí. 
Do nabídky studijních předmětů byly nově zařazeny tyto předměty: 
Strategic Management in Construction 
Organizace a řízení stavebních procesů 
Technologie staveb pro doktorandy E 
Informační modelování v projektovém řízení 
Financování veřejných stavebních projektů 
Energetický management 
 

3/ Personální zabezpečení doktorského studia 
Výuka příslušného doktorského studijního oboru je zajišťována interními zaměstnanci fakulty 
stavební, ČVUT v Praze v rámci následujících čtyř kateder: 

 Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví (hlavní školící pracoviště). 

 Katedra technologie staveb. 

 Katedra matematiky. 

 Katedra inženýrské informatiky. 
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V průběhu posledních čtyř let došlo k významnému posílení vědeckého a odborného potenciálu 
personálního zabezpečení výuky příslušného doktorského studijního oboru. V oboru Management a 
ekonomika ve stavebnictví se nově habilitovali a působí na školícím pracovišti na plný pracovní 
úvazek tito noví docenti: 
 
A/ doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.: 
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví  
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví  
Habilitační práce: Systémová podpora technicko-ekonomických postupů pro zkvalitnění přípravy a 
realizace dálničních staveb  
Habilitační přednáška: Nové přístupy při přípravě a realizaci dálničních staveb  
Datum habilitační přednášky: 17. května 2012  
Jmenována s účinností od: 1. listopadu 2012 
 
B/ doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.: 
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví  
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví  
Habilitační práce: Pořizování veřejných staveb (respektující udržitelnost nákladů životního cyklu)  
Habilitační přednáška: Náklady životního cyklu při přípravě stavební investice  
Datum habilitační přednášky: 9. února 2012  
Jmenována s účinností od: 1. března 2012 
 
C/ doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.: 
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví  
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví  
Habilitační práce: Komparace trendů developerských bytových projektů (V lokalitě hl.m.Prahy, v 
letech 2006 - 2009)  
Habilitační přednáška: Specifika trhu s novými byty v hl.m. Praze  
Datum habilitační přednášky: 21. října 2010  
Jmenována s účinností od: 1. prosince 2010 
V současné době probíhá habilitační řízení v oboru Management a ekonomika ve stavebnictví na 
Stavební fakultě ČVUT v Praze: 
Ing. Miroslav Sedláček, CSc.: 
Pracoviště: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví 
Habilitační práce: Ekonomické aspekty aplikace malých vodních zdrojů energie ve stavebnictví 
 
V červnu 2014 došlo ke změně ve vedení doktorského oboru, kdy byla předsedkyní oborové rady 
oboru zvolena doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Bude tak zajištěna plná kontinuita řízení 
oboru i do budoucna vzhledem k jejímu věku, úrovni publikačních výstupů a systémovému přístupu 
ve vědecké a manažerské práci. 
 
Slabou stránkou školícího pracoviště byl v minulých letech velký počet nehabilitovaných školitelů. 
Vzhledem k významné redukci doktorandů na oboru z důvodu úspěšného dokončení studia, případně 
předčasného ukončení studia, se snížil počet nehabilitovaných školitelů na školícím pracovišti, a to 
pouze na 3 osoby. 
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Počet vedených disertačních prací na jednoho školitele: 

Titul před Příjmení školitele Jméno školitele Titul za Počet 
doktorandů 

doc. Ing. Anton Petr CSc. 1 

doc. Ing. Beran Václav DrSc. 2 

Ing. Berka Vilém Ph.D. 1 

doc. Ing. Dlask Petr Ph.D. 2 

doc. Ing. Frková Jana Ph.D. 3 

doc. Ing. Hačkajlová Ludmila CSc. 1 

doc. Dr. Ing. Liška Václav  1 

doc. Ing. Macek Daniel Ph.D. 4 

doc. Ing. Měšťanová Dana CSc. 4 

doc. Ing. Novák Jiří CSc. 1 

Ing. Pospíchal Václav Ph.D. 1 

doc. Ing. Prostějovská Zita Ph.D. 2 

doc. Ing. Schneiderová Heralová Renáta Ph.D. 2 

doc. Ing. Svoboda Pavel CSc. 1 

Ing. Tatýrek Václav Ph.D. 1 

doc. Ing. Tomek Aleš CSc. 4 

Celkem 31 

 
Počet vedených disertačních prací sleduje školící pracoviště. Vždy žádá o povolení pověření vedením 
práce vědeckou radu fakulty u nehabilitovaných vyučujících. Pro potřeby schválení nehabilitovaného 
školitele je vyžadováno splnění velmi přísných požadavků z hlediska úrovně a rozsahu jeho publikační 
a tvůrčí činnosti na školícím pracovišti (WoS, Scopus, atd.). 
 
Školící pracoviště se významnou měrou podílí na celkových výkonech Fakulty stavební i ČVUT v Praze 
v rovině publikačních výsledků, aplikovaných výsledků a smluvního výzkumu. V rámci srovnání mezi 
katedrami na fakultě stavební, zaujímá školící pracoviště dlouhodobě významnou pozici - viz 
následující tabulka. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Procentuální podíl školícího pracoviště 
na celkových výkonech vědy a 
výzkumu fakulty stavební 

5,96 % 7,01 % 7,30 % 8,62 % 8,12 % 

Pořadí školícího pracoviště na 
celkových výkonech vědy a výzkumu 
fakulty stavební (z celkového počtu 31 
pracovišť - kateder) 

5. 4. 4. 3. 3. 

 
V rámci srovnání mezi všemi organizačními jednotkami na ČVUT v Praze (8 fakult, 5 vysokoškolských 
ústavů) zaujímá školící pracoviště 20. místo dle hodnocení RVVI 2013 (za Pilíř I.) při přepočítání na 
jednotkový úvazek, tedy za výsledky z let 2008 - 2013. Celkový počet hodnocených pracovišť na ČVUT 
v Praze je 135. 
Úroveň, komplexnost a struktura publikačních a vědeckých výstupů školícího pracoviště vytváří 
kvalitní zázemí pro vědeckou činnost doktorandů a zpracování disertačních prací. 
 
Přehled aktivního působení akademických pracovníků v tuzemských a zahraničních společnostech a 
organizacích je uveden v následující tabulce. 
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Jméno Název společnosti (organizace) Činnost Země 

Beran Václav Česká společnost pro rozvoj 

bydlení 

Člen představenstva ČR 

Beran Václav Gesellschaft f. Projekt 

Management 

Člen ČR 

Beran Václav European Cooperation in the field 

of Scientific and Technical 

Committee (COST) 

Člen předsednictva EU/Brussel 

Beran Václav Tailor & Francis Group Reviwer pro 

Production Planning 

& Control  

Holandsko 

Beran Václav Národní komitét COST při MŠMT Člen předsednictva ČR 

Frková Jana Czechinvest - hodnotící komise 

projektů OP Podnikání a inovace 

Člen ČR 

Frková Jana External Expert Panel Programu 

COST 

Externí hodnotitel Belgie 

Hromada Eduard Technologická agentura ČR Externí hodnotitel ČR 

Hromada Eduard Regionální operační program 

NUTS II Severozápad 

Externí hodnotitel ČR 

Hromada Eduard Regionální operační program 

NUTS II Severovýchod 

Externí hodnotitel ČR 

Hromada Eduard Regionální operační program 

NUTS II Jihozápad 

Externí hodnotitel ČR 

Hromada Eduard Regionální operační program 

NUTS II Střední Čechy 

Externí hodnotitel ČR 

Hromada Eduard Operační program Podnikání a 

inovace 

Externí hodnotitel ČR 

Hromada Eduard Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

Externí hodnotitel ČR 

Hromada Eduard Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

Externí hodnotitel ČR 

Hromada Eduard Integrovaný operační program Externí hodnotitel ČR 

Hromada Eduard Operační program Praha 

Adaptabilita 

Externí hodnotitel ČR 

Jarský Čeněk IABSE  Člen Švýcarsko 

Jarský Čeněk American Biographical Institute, 

Raleigh, N.C., Charter Fellow 

(F.A.B.I.) 

Člen USA 

Jarský Čeněk ČKAIT Člen ČR 

Jarský Čeněk International Association for 

Automation and Robotics in 

Construction 

Člen Nizozemí 

Jarušková Daniela Česká statistická společnost Člen ČR 

Jarušková Daniela Bernoulli Statistical Society Člen Švýcarsko 

Kadeřábková 

Božena 

Hodnotící komise Nemovitostí 

Czechinvest 

Člen ČR 

Kadeřábková 

Božena 

Journal of Economic Science a 

Journal of Social Science  

Předseda ČR 
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Kadeřábková 

Božena 

Business and IT Tajemník ČR 

Karásek Jiří Rada vlády pro udržitelný rozvoj, 

výbor pro udržitelnou energetiku  

Člen ČR 

Karásek Jiří SEVEn News Editor ČR 

Macek Daniel International Facility Management  

Association 

Člen USA 

Měšťanová Dana ČKAIT Člen ČR 

Molnár Zdeněk Journal of Systems Information Šéfredaktor ČR 

Molnár Zdeněk Journal on Efficiency and 

Responsibility in Education and 

Science -  ERIES 

Člen redakční rady  

 

ČR 

Molnár Zdeněk BIT (Business &IT) Člen redakční rady  ČR 

Molnár Zdeněk Perspectives of Business and 

Enterpreneurship Development. 

International Conference,  Faculty 

of Business and Management, 

Brno University of Technology 

Člen programového 

výboru 

ČR 

Novák Jiří Česká geografická společnost Člen ČR 

Novák Jiří Syndikát novinářů ČR Člen ČR 

Novák Jiří Společnost pro projektové řízení 

(SPŘ - IPMA)  

Člen, projektový 

manager st. B 

ČR 

Prostějovská Zita Institut udržitelného rozvoje sídel 

(IURS)  

Člen, kontrolní 

orgán 

ČR 

Prostějovská Zita Společnost pro projektové řízení 

(SPŘ) 

Člen ČR 

Sedláček Miroslav Český svaz vynálezců a 

zlepšovatelů 

Člen ČR 

Schneiderová 

Heralová Renáta 

Komora soudních znalců (KSZ) Člen  ČR 

Schneiderová 

Heralová Renáta 

The European Council of 

Construction Economists (CEEC) 

Člen, Education 

Committee 

Francie 

Svoboda Pavel ČKAIT Člen ČR 

Svoboda Pavel ČSJ Člen ČR 

Svoboda Pavel ČSSI Člen ČR 

Svoboda Pavel ČSSK Člen ČR 

Svoboda Pavel WTA Člen Německo 

Svoboda Pavel CzSTT Člen ČR 

Svoboda Pavel SČF Člen ČR 

Svoboda Pavel Česká stavební společnost při 

ČsVTS 

Předseda ČR 

Svoboda Pavel Česká společnost stavebních 

koordinátorů při ČSSI 

Předseda ČR 

Svoboda Pavel Mezinárodní organizace EU pro 

koordinátory v BOZP 

Člen exekutivy ČR 

Tomek Aleš CACE - Česká asociace Člen ČR 
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konzultačních inženýrů 

Tomek Aleš ECEM – European Construction 

Engineering and Management 

Viceprezident Švédsko 

Tomek Aleš International School of Business, 

Economic University Prague 

(VŠE) Management Modul 

Člen, Coordinator 

of Construction 

ČR 

 
 
 

4/ Významné vědecké a publikační výstupy v oboru 
A/ Příklady článků v zahraničním periodiku s impaktovaným faktorem nebo excerpovaných 
databází Scopus: 
Beran, V., Sedláček, M., Maršík, Fr.: A new bladeless hydraulic turbine. In: Applied Energy. 2013, vol. 
104, p. 978-983. ISSN 0306-2619. Kód WoS (UT ISI): 000316152700094. Impaktovaný faktor: 5.106. 
 
Macek, D., Měšťanová, D.: Multi-criteria Evaluation of Crash Barrier System Types. In: The Baltic 
Journal of Road and Bridge Engineering. 2009, vol. 4, no. 3, p. 108-114. ISSN 1822-427X. Kód WoS (UT 
ISI): 000270757000003. Impaktovaný faktor: 1.217. 
 
Beran, V., Dlask, P., Eaton, D., Hromada, E., Zindulka, O.: Mapping of synchronous activities through 
virtual management momentum simulation. In: Construction Innovation. 2011, vol. 2011, no. 11, p. 
190-211. ISSN 1471-4175. Scopus. 
 
Hromada, E.: Construction of Traffic Infrastructures: Causes of Low Effectiveness. Procedia 
Engineering. Amsterdam: Elsevier. Ročník 77. 2014. V tisku. ISSN 1877-7058. Scopus. 
 
Hromada, E., Heralová, R., Johnston, H.: Cost Structure of the Highway Projects in the Czech Republic. 
Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier. Ročník 77. 2014. V tisku. ISSN 1877-7058. Scopus. 
 
Heralová, R.: Life Cycle Cost optimization within decision making on alternative designs of public 
buildings. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier. Ročník 77. 2014. V tisku. ISSN 1877-7058. 
Scopus. 
 
 
B/ Příklady příspěvků ve sborníku z mezinárodní konference s impaktovaným faktorem nebo 
excerpovaných databází Scopus: 
Beran, V., Dlask, P.: Rational expectation in facility management. In: Central Europe towards 
Sustainable Building. Prague: Czech Technical University, 2010, p. 653-656. ISBN 978-80-247-3624-2. 
Kód WoS (UT ISI): 000288408300155. 
 
Macek, D.: Building maintenance and renovation. In: Central Europe towards Sustainable Building. 
Prague: Czech Technical University, 2010, p. 669-672. ISBN 978-80-247-3624-2. Kód WoS (UT ISI): 
000288408300159. 
 
Hromada, E.: Decision-support tools and assessment methods. In: Central Europe towards Sustainable 
Building 2013. Praha: Grada, 2013, p. 669-672. ISBN 978-80-247-5018-7. Scopus: 84902438030. 
 
Schneiderová Heralová, R.: Life Cycle Cost Analysis in Public Procurement. In: Central Europe towards 
Sustainable Building 2013. Praha: Grada, 2013, p. 781-784. ISBN 978-80-247-5018-7. Scopus: 
84902475736. 
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Nedvědová, K., Schneiderová Heralová, R.: Sustainable management of Church Property. In: Central 
Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: Grada, 2013, p. 741-744. ISBN 978-80-247-5018-7. 
Scopus: 84902504864. 
 
Macek, D.: Multicriteria Decision Making of Structure Type Bridge Selection. In: CESB 13 Central 
Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013, p. 939-942. ISBN 978-
80-247-5018-7. Scopus: 84902487140. 
 
 
C/ Patenty: 
Sedláček, M.: 
1 evropský patent (EP 2171260 B1), 3 české patenty (čísla udělených patentů 302361, 302396, 
302309) a publikované rešerše Světového úřadu duševního vlastnictví (WIPO, WO 2010/066210, WO 
2009/152785) s potvrzením patentovatelnosti. Uvedené patenty jsou zaměřeny na ekonomické a 
ekologické využití mikrozdrojů vodní energie v rámci rozvoje území. Jedná se v zásadě o praktické 
formulování kladných externalit, které vyplývají z využívání inovovaného technické zařízení 
(odvalovací tekutinový stroj). Tyto výsledky vznikly v rámci dlouholetého výzkumného záměru 
školícího pracoviště s názvem Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních 
podniků a území. Majitelem uvedených dokumentů je Fakulta stavební/Katedra ekonomiky a řízení 
ve stavebnictví, ČVUT v Praze. 
 
 
D/ Příklady vydaných monografií: 
Held, T.: Immobilien - Projekt Entwicklung. 1. ed. Heidelberg: Springer, 2010. 215 S. ISBN 978-3-642-
04344-4. 
 
Karásek, J. - Ubralová, E. - Nieboer, N. - Tsenkova, S. - Gruis, V. - van Hal, J.D.M. - Femenías, P. - et al.: 
Energy Efficiency in Housing Management. 1. ed. ABINGDON OX14 4RN, OXON: TAYLOR & FRANCIS 
LTD, 2011. 264 p. ISBN 978-1-84971-454-9. 
 
Valjentová, M. - Tichý, M.: Experti a expertizy. 1. vyd. Praha: LINDE PRAHA, 2011. 288 s. ISBN 978-80-
7201-823-9. 
 
Schneiderová Heralová, R.: Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty). 1. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a. s., 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4. 
 
Dlask, P., Beran, V., Kubíčková, P.: Modelování při řízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 173 
s. ISBN 978-80-7357-704-9. 
 
 
E/ Příklady užitných vzorů: 
Beran, V., Dlask, P., Tománková, J.: Tenkostěnný topný panel s nízkou uhlíkovou stopou. Užitný vzor 
Úřad průmyslového vlastnictví, 23379. 2012-02-06. 
 
Beran, V., Dlask, P., Tománková, J., Holec, F., Holec, J.: Soustava pro impregnaci kamenných prvků. 
Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 24102. 2012-07-16. 
 
Šrytr, P., Beran, V., Svoboda, P., Ladra, J., Novák, J.: Stavebnicový systém pro variabilní řešení 
technologického profilu a podpůrné konstrukce mobilní sdružené trasy inženýrských sítí. Užitný vzor 
Úřad průmyslového vlastnictví, 19323. 2009-02-16. 
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F/ Příklady certifikovaných metodik: 
Macek, D., Měšťanová, D.: Hodnocení LCC pro mostní objekty zadané formou Design & Build. 2012. 
Příjemce metodiky: Ministerstvo dopravy. 
 
Schneiderová Heralová, R., Pavel, J., Tomek, A., Ochrana, F.: Stanovení hodnotících kritérií ve 
veřejných zakázkách s ohledem na ekonomické zásady 3E. 2012. Příjemce metodiky: MMR. 
 
Rödlová, P.: Metodika stanovení diskontní míry pro oceňování developerských projektů v ČR. 2010. 
Příjemce metodiky: MMR. 
 
Schneiderová Heralová, R., Měšťanová, D., Hromada, E., Tomek, A., Kadlčáková, A.: Hodnocení 
veřejných zakázek na stavební práce. 2010. Příjemce metodiky: MMR. 
 
Beran, V., Macek, D., Měšťanová, D.: Metodika navrhování a rozhodovaní o typu protihlukových stěn 
u dopravních staveb. 2014. Příjemce metodiky: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
 
 
G/ Příklady expertíz pro veřejný sektor - významné veřejné stavební projekty: 
Kohoutková, A., Schneiderová Heralová, R., Tomek, A., Čápová, D., Střelcová, I.: Obvyklá cena stavby 
tzv.Trojského mostu přes Vltavu (stavební objekt SO 9031.01 - Trojský most). [Výzkumná zpráva]. 
2014. 227-13. 62 s. 
 
Čápová, D., Schneiderová Heralová, R., Tomek, A., Kohoutková, A.: Stanovení nezbytně nutných 
nákladů (minimální ceny) vybraných položek pro stavbu D3 0308C a D3 0309III. [Výzkumná zpráva]. 
2014. 238-14. 129 s. 
 
Schneiderová Heralová, R., Čápová, D., Tomek, A., Kohoutková, A., Strnad, M. - et al.: Národní 
muzeum - Posouzení šesti cenových nabídek podaných uchazeči do výběrového řízení veřejné zakázky. 
[Výzkumná zpráva]. 2014. 237-14. 56 s. 
 
 
 

5/ Publikační a vědecká aktivita doktorandů v oboru  
V průběhu posledních čtyř let došlo k výrazné změně ve skladbě doktorandů příslušného oboru. 
V roce 2011 studovalo ekonomický obor 72 doktorandů. Vedení školícího pracoviště přijalo taková 
opatření, že byl tento stav významně redukován na 31 doktorandů. Nadále jsou podporováni pouze 
aktivní doktorandi, a to zejména v prezenční formě studia, kteří vykazují hodnotné publikační výstupy 
a současně se zapojují do řešení výzkumných a vývojových projektů. Je zvyšován tlak na pravidelnou 
publikační činnost doktorandů, která je mimo jiné podporována v rámci interní grantové soutěže. 
Doktorandi jsou pravidelně jednou ročně hodnoceni celofakultně na základě jejich publikační a 
grantové aktivity a plnění individuálního studijního plánu. K tomuto účelu je využíván následující 
formulář. 
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Školící pracoviště dále provádí vlastní interní hodnocení doktorandů každých šest měsíců. Doktorandi 
předkládají aktuální stav řešení disertační práce, publikované výstupy a řešené granty. S každým 
doktorandem je prováděna konzultace o průběhu jeho studia za účasti vedoucího školícího 
pracoviště, školitele a členů oborové rady. Výstupem konzultace je zápis obsahující doporučení 
dalšího postupu zpracování disertační práce, náměty na možnosti publikování a zapojení do VaV 
aktivit školícího pracoviště. 
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Doktorandi se musí povinně účastnit studentské vědecké konference s názvem „Management a 
ekonomika stavebnictví“ pořádané školícím pracovištěm (v roce 2014 probíhal již pátý ročník této 
konference, pracoviště usiluje o zařazení do databáze Scopus). 
 
 
Interní grantová soutěž: 
Doktorandi školícího pracoviště soutěží v rámci interní grantové soutěže ČVUT v Praze o finanční 
podporu výzkumu souvisejícího s tématy jejich disertačních prací. Následující tabulka ukazuje roční 
nárůst finančních prostředků, které se jim podařilo získat. Jedná se o nárůst o více než 100 % 
v průběhu 5 let. 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet získaných 
studentských 
grantů 

4 4 5 6 8 

Celková výše 
podpory 

950 000 Kč 1 372 000 Kč 1 636 000 Kč 2 010 000 Kč 2 205 000 Kč 

 
 
Vybraní doktorandi jsou zapojeni do výzkumných projektů realizovaných na školícím pracovišti, 
například se jedná o projekty „Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu“ a 
„Nástroje podpory technicko-ekonomických procesů řízení“. 
 
Doktorandi byli hlavními řešiteli například těchto VaV projektů pro rok 2014: 
 

Název grantu Hlavní řešitel - 
doktorand 

Řešitelský tým - 
zapojení doktorandi 

Zvyšování energetické účinnosti na území obcí a 
měst a využití obnovitelných zdrojů energií 

Rohlena Michal 
Ing. 

Aron Jiří Ing. 
Durďák Jakub Ing. 
Franková Marie Ing. 
Konášová Šárka Ing. 

Nástroj pro komplexní hodnocení staveb 
veřejného sektoru 

Dobiáš Jiří Ing.  

Vyhodnocení vlivu regulativů omezujících 
energetickou náročnost na náklady životního 
cyklu budov vlastněných veřejným sektorem 

Řezáčová Ivana 
Ing. 

 

Stanovení rozhodovacích kritérií pro výběr 
optimálního dodavatelského systému pro 
veřejného zadavatele 

Löwit Harry Ing. Dostálová Michaela 
Ing. 

Moderní metody a inovace stavebního 
managementu pro řízení rizik a zvyšování 
efektivity výstavbových projektů 

Matějka Petr Ing. Drnek Ondřej Ing. 
Kovář Pavel Ing. 
Strnad Michal Ing. 
Dudáš David Ing. 

Doporučení založená na bázi best practice z 
mezinárodního stavebnictví: Jak se vyhnout krizi 
na domácím trhu 

Pícha Jan Ing. Ryšavá Linda Ing. 
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Příklady významných publikačních výstupů doktorandů školícího pracoviště v zahraničním 
periodiku s impaktovaným faktorem nebo excerpovaných databází Scopus: 
Anisimova, N.: 
- Simulation and Directing Measures in Wood Utilization. In: Wood Research. 2008, vol. 53, no. 3, p. 
121-134. ISSN 1336-4561. 
- The Capability to Reduce Primary Energy Demand in EU Housing. In: Energy and Buildings. 2011, vol. 
43(10), no. 43, p. 2747-2751. ISSN 0378-7788. 
Soubor dvou navazujících článků v zahraničním periodiku s impaktovaným faktorem. Kódy WoS (UT 
ISI): 000260147800012 a 000295297700023. Impaktovaný faktor: 0.271 a 2.809. 
 
Anisimova, N.: Costs of reduction of energy demand in construction. In: Central Europe towards 
Sustainable Building. Prague: Czech Technical University, 2010, p. 235-238. ISBN 978-80-247-3624-2. 
Kód WoS (UT ISI): 000288408300050. 
 
Pícha, J., Ryšavá, L., Tomek, A.: Export financing in international construction: case study of siemens 
power division in Oman. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier. Ročník 77. 2014. V tisku. ISSN 
1877-7058. Scopus. 
 
Matějka, P., Tomek, A.: The Impact of BIM on Risk Management as an Argument for Its 
Implementation in a Construction Company. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier. Ročník 77. 
2014. V tisku. ISSN 1877-7058. Scopus. 
 
Dobiáš, J., Macek, D.: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) and its Impact on 
Building Operational Expenditures. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier. Ročník 77. 2014. V 
tisku. ISSN 1877-7058. Scopus. 
 
Karásek, J., Zahradník, P.: Education for the On-site Workers towards to the Nearly Zero Energy 
Houses. In: CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 
2013. ISBN 978-80-247-5018-7. Scopus: 84902441545. 
 
Anisimova, N.: Assessment of energy performance improvements in already-built buildings. In: CESB 
13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. ISBN 978-
80-247-5018-7. Scopus: 84902519552. 
 
Nenadálová, L.: Assessment methodology for underground services constructed by means of 
trenchless technology from the environmental point of view. In: CESB 13 Central Europe towards 
Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. ISBN 978-80-247-5018-7. Scopus: 
84902479776. 
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6/ Silné a slabé stránky oboru 
Silné stránky: 

 Zvýšení počtu habilitovaných školitelů. 

 Navýšení počtu respektovaných publikačních výstupů (Scopus, WoS). 

 Intenzivní zahraniční spolupráce (spoluorganizátorství mezinárodní konference, hostující 
zahraniční profesoři, zahraniční stáže doktorandů na prestižních univerzitách a pracovištích, 
International Summer School). 

 Interdisciplinarita oboru (stavebnictví, navrhování staveb, ekonomika, management, LCC 
výstavbových projektů, BIM, PPP). 

 Podpora výjezdů doktorandů na zahraniční stáže a konference. 

 Spolupráce se státní správou při aplikaci výsledků disertačních prací. 

 Spolupráce se státní správou - poradenství, expertní posudky. 

 Zapojení doktorandů do VaV projektů školícího pracoviště. 

 Dlouhá tradice oboru. 
 
 
Slabé stránky: 

 Malý zájem absolventů doktorského studia o hlavní a trvalé zaměstnání na školícím 
pracovišti. 

 Nízké finanční ohodnocení doktorandů. 

 Doktorský titul neovlivňuje finanční ohodnocení absolventa ve stavebních firmách. 

 Prodlužování nebo zanechání studia v případě získání zajímavého zaměstnání ve stavebnictví. 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Žádost o prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního oboru 
 
 

Formuláře k žádosti o prodloužení platnosti akreditace  
 

 

Studijní program: P 3607 Stavební inženýrství 

Studijní obor:  3607V004 Stavební management a inženýring 

(původně: Ekonomika a řízení ve stavebnictví) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A – Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební STUDPROG st. doba titul 

Název studijního programu Stavební inženýrství P3607 4 Ph.D. 

Původní název SP Stavební inženýrství platnost předchozí akreditace 31.10.2015  

Typ žádosti udělení akreditace prodloužení akreditace druh rozšíření - 

Typ studijního programu doktorský KKOV 

Forma studia prezenční kombinovaná distanční 

Názvy studijních oborů Stavební management a inženýring (původně: Ekonomika a řízení ve stavebnictví) 3607V004 

Construction management and engineering (originally: Economics and Management in Civil 

Engineering) 

3607V004 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Adresa www stránky http://www.fsv.cvut.cz/akredit/ jméno a heslo k přístupu na www  

Schváleno VR /UR /AR VR FSv podpis 

rektora 

 

Dne 12. března 2015 

Kontaktní osoba doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D e-mail heralova@fsv.cvut.cz 



Ba – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební 

Název studijního programu Stavební inženýrství 

Název studijního oboru Stavební management a inženýring (původně Ekonomika a řízení ve 

stavebnictví) 

Construction Management and Engineering (originally Economics and 

Management in Civil Engineering) 

Garant studijního oboru doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D 

Charakteristika studijního oboru  

 

Studijní obor je zaměřen na základní a aplikovaný výzkum a samostatnou tvůrčí činnost v oblastech projektového 

řízení staveb, dodavatelských systémů, podnikového managementu, technologie a provádění staveb, 

managementu jakosti, řízení nákladů ve vazbě na náklady životního cyklu staveb (LCC) a analýzu životního 

cyklu staveb (LCA), investování a financování staveb, managementu rizika, hodnotové analýzy, energetického 

managementu budov, matematických modelů ve stavebnictví a aplikace informačních technologií při řízení 

stavebních projektů. 

Jedná se o manažersko-technický obor se zaměřením na koncepční a strategické plánování, přípravu, realizaci a 

provozování staveb. Studijní obor je zaměřen na základní typy stavebních děl - pozemní stavby, inženýrské 

stavby, dopravní stavby a ekologické stavby. Studijní obor reaguje na aktuální světový vývoj v oblasti řízení a 

realizace staveb pomocí softwarových nástrojů, zejména Building Information Modeling (BIM). Studijní obor 

čerpá po odborné stránce ze znalostí, zkušeností a invence školitelů a přednášejících, kteří mají hluboké znalosti a 

zkušenosti z výzkumu a vývoje a rovněž z podnikové a stavební praxe. Na studenty doktorského studia jsou 

kladeny vysoké požadavky směřující do průběžné a aktivní vědecké, publikační a pedagogické činnosti.  

Profil absolventa studijního oboru & cíle studia 

 

Absolvent doktorského studijního oboru bude vybaven širokým vědecko-teoretickým základem v oblasti 

stavebnictví a managementu, umožňujícím zaujímat nové postoje, identifikovat a formulovat nové vědecké 

problémy, navrhovat optimální metody a řešení respektující udržitelný rozvoj území a společnosti. Bude se jednat 

o odborníka, který je schopen předávat znalosti a výsledky vlastní vědecké práce široké odborné veřejnosti a 

rovněž i studentům bakalářských a magisterských oborů stavebních fakult. Absolvent bude připraven nalézt 

uplatnění v pedagogických a vědeckých funkcích na vysokých školách a výzkumných pracovištích, dále pak 

v praktické sféře na pozicích jako koncepční a vývojový pracovník v důležitých státních institucích zabývajících 

se přípravou, realizací a kontrolou provádění rozsáhlých stavebních děl. 

Stěžejním cílem doktorského studia v oboru Stavební management a inženýring je prostřednictvím individuálních 

studijních plánů vychovat nové specialisty, kteří se aktivně budou podílet na aplikacích nových vědeckých a 

technických poznatků ve státním i soukromém sektoru. Absolventi doktorského programu naleznou praktické 

uplatnění na vedoucích pozicích v rámci stavebních firem a všude tam, kde je vyžadována hluboká znalost 

technických a ekonomických znalostí ve vztahu k řízení staveb, stavební ekonomice a řízení stavebních firem. 

Dále absolventi působí v takových oborech, jako je financování investic, expertní činnosti, hodnocení rozsáhlých 

a komplexních technických a ekonomických projektů. Absolventi doktorského studia se rovněž uplatní jako 

odborní asistenti s perspektivou dalšího odborného a pedagogického růstu. 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) 

Dlouhodobé trendy ve stavebnictví naznačují zvýšenou potřebu zkoumání vědeckých problémů dodavatelských 

systémů ve stavebnictví, technologie, řízení pracovních procesů a softwarové podpory přípravy a realizace 

stavebních děl. To představuje určitý odklon od původního obsahového pojetí oboru, tj. od ekonomiky a 

ekonomického řízení směrem k vědeckému řešení problémů v oblasti inovace technologických procesů, 

provádění staveb, dodavatelských systémů, kapacitního plánování velkých investičních projektů, nákladů 

životního cyklu staveb a energetického managementu budov. Tomuto trendu odpovídají i aktuálně zadávaná 

témata disertačních prací. Navržená struktura předmětů doktorského studia tudíž již nově neobsahuje předměty 

zaměřené na disciplíny z oblasti mikroekonomie a makroekonomie a rozšiřuje původní náplň studia o předměty 

zaměřené na projektové řízení staveb, dodavatelské systémy staveb a technologie a provádění staveb. 

Z uvedených důvodů navrhujeme rovněž změnu názvu studijního oboru na Stavební management a inženýring 

(Construction Management and Engineering), který více odpovídá obsahové náplni doktorského studia. 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 

v akademickém roce 

2010/2011: 15 

2011/2012: 9 

2112/2013: 8 

2013/2014: 8 

2014/2015: 5 



Bb – Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební 

Název studijního programu Stavební inženýrství 

Název studijního oboru Stavební management a inženýring (původně: Ekonomika a řízení ve 

stavebnictví) 

Construction Management and Engineering (originally: Economics and 

Management in Civil Engineering) 

Místo uskutečňování studijního 

oboru 

ČVUT v Praze, Fakulta stavení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 

Prostorové zabezpečení studijního programu 

Budova ve vlastnictví VŠ ANO Budova v nájmu – doba platnosti nájmu - 

Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 

 

Studijní program je zabezpečen studijní literaturou z oblasti stavebního inženýrství z oboru nosných konstrukcí, 

dopravních staveb, vodohospodářského inženýrství, technologie staveb a managementu ve stavebnictví v 

Ústřední knihovně ČVUT a literaturou Národní technické knihovny (NTK), které se obě nacházejí v kampusu 

univerzity v budově NTK.  

Dostupnost výpočetní techniky je zabezpečena fakultními počítačovými učebnami a specializovanými 

počítačovými učebnami a laboratořemi. Studenti programu mají možnost aktivně využívat výkonné oborové 

servery s operačními systémy MS Windows a GNU/Linux. Pracoviště příslušných kateder jsou vybavena 

počítačovými učebnami s kvalitní výpočetní technikou a potřebným simulačním a grafickým softwarem. 

Veřejným informačním zdrojem v oboru jsou také materiály fakulty - většina předmětů má přednášky pro 

studenty vystavené na internetu, k dispozici jsou též skripta (jak na přednášky, tak na cvičení a laboratoře). 

Fakulta stavební je vybavena 3 experimentálními centry (konstrukce a materiály, vodohospodářské inženýrství, 

geotechnika) a několika výukovými laboratořemi. Fakulta má i výcviková a výuková pracoviště v Mariánské a 

Telči. 

Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, která je hlavní nositelkou výuky předmětného studijního oboru, dále 

disponuje od akademického roku 2014/2015 nově vybavenou laboratoří, která obsahuje výkonné počítače a 

software zaměřený na výuku v oblasti Building Information Modeling (BIM). Jedná se například o software 

Autodesk Revit, Autodesk Quantity Takeoff, Autodesk Navisworks Manage, Synchro a Tekla BIMSight. 

Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví rovněž provozuje Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování. 

Náplní jsou úlohy výběru technických řešení, výběru technicko-ekonomických řešení, simulovaných 

vnitropodnikových rozhodovacích procesů, procesů správy a údržby majetku, přípravy staveb, financování 

investičních projektů a efektivnosti investic. 

 



 

Bc – Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební 

Název studijního programu Stavební inženýrství 

Název studijního oboru Stavební management a inženýring (původně: Ekonomika a řízení ve 

stavebnictví) 

Construction Management and Engineering (originally: Economics and 

Management in Civil Engineering) 

Vstupní požadavky  
Ukončené magisterské studium oboru zaměřeného na stavebnictví 

Pokročilá znalost anglického jazyka - odborná stavební a ekonomická terminologie 

Prezentace uchazeče na téma záměru disertační práce, cílů studia a zahraniční stáže 

Pohovor s uchazečem o studium 

 

Studijní předměty  
Povinné: 

Aplikovaná matematika / Applied Mathematics 

Matematická statistika / Mathematical Statistics 

Strategic Management in Construction / Strategické řízení ve stavebnictví 

Projektové řízení ve stavebnictví / Construction Project Management 

Organizace a řízení stavebních procesů / Construction Process Organization 

Technologie staveb pro doktorandy E / Advanced Building Technology 

Inovační inženýrství ve stavebnictví / Construction Innovation Engineering 

Simulační modely pro řízení ve stavebnictví / Simulační modely pro řízení ve stavebnictví 

Informační modelování v projektovém řízení / Building Information Modeling 

Hodnotové inženýrství ve stavebnictví / Value Engineering 

Financování veřejných stavebních projektů / Financing of Public Construction Projects 

Teorie řízení / Management Theory 

 

Volitelné: 

Řízení jakosti a spolehlivosti / Quality and Reliability Management 

Energetický management / Energy Management 

Ekonomicko-matematická analýza volby / Applied Choice Analysis 

Vady a poruchy staveb / Construction Defects and Failures 

Metody vědecké práce / Scientific Research Method 

Doktorandská propedeutika / Postgraduate propedeutics 

 

Do Individuálního studijního plánu má student doktorského studijního oboru možnost zařadit i další předměty 

vyučované v rámci doktorského studijního programu Stavební inženýrství.  

Více na http://www.fsv.cvut.cz/doktor/dokplan.php 

Další povinnosti  
Studenti prezenční formy jsou povinni vykonat studijní praxi v zahraničí a aktivně se podílet na výuce v rámci 

školicího pracoviště v rozsahu minimálně 4 hodiny/týden. 

Studenti jsou povinni složit zkoušku z anglického jazyka. 

Studenti jsou povinni publikovat výsledky své vědecké práce v hodnotném zahraničním periodiku (Scopus, 

WoS, apod.).  

Aktivní účast ve výzkumné činnosti školicího pracoviště (např. zapojení do projektů aplikovaného výzkumu, 

interních studentských projektů, projektů spolufinancovaných EU, atd.). 

Dosažení stanoveného minimálního počtu bodů v rámci celofakultního hodnocení doktorandů (na základě jejich 

publikační a grantové aktivity a plnění individuálního studijního plánu). 

Účast na studentské vědecké konferenci s názvem „Management a ekonomika stavebnictví“ pořádané školícím 

pracovištěm 

Součástí studijního bloku v odborné činnosti je studie, která je písemnou přípravou na disertační práci. 

Obsahuje stručné shrnutí stavu studované problematiky ve světě (souhrnnou rešerši), doplněnou o dosavadní 

výsledky vlastní práce v oblasti tématu disertační práce. Studie je na školicím pracovišti předmětem rozpravy o 

disertační práci, na jejímž základě je pak stanoven definitivní název a náplň disertační práce. Studijní blok je 

ukončen odbornou rozpravou. 

http://www.fsv.cvut.cz/doktor/dokplan.php


Požadavky na státní 

doktorskou zkoušku 

 

V rámci SDZ je ověřena šíře a kvalita znalostí doktoranda, jeho způsobilost osvojovat si nové poznatky, 

hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat ve vztahu k oboru doktorského studijního programu a tématu 

disertační práce. Součástí SDZ je i odborná rozprava o problematice disertační práce. 

Podmínkou předložení žádosti o vykonání SDZ je úspěšné absolvování studijního bloku a zkoušky ze světového 

jazyka (angličtiny). Součástí žádosti je seznam publikací (projektů) doktoranda včetně jejich případných ohlasů.  

Návrh témat prací  
Model aplikace kontraktů FIDIC a jeho implementace do projektů PPP 

Analýza rizika v projektech využívajících BIM 

Model krizového řízení veřejných stavebních projektů 

Metodika výběru dodavatelských systémů a stavebních kontraktů 

Návrh benchmarkingu projektového řízení staveb 

Životnost stavebních konstrukcí a její vliv na celkovou hodnotu stavby 

Modelování technicko-ekonomických parametrů investičních záměrů 

Informační podpora strategického plánování ve stavebních firmách (ve stavebnictví)  

Vliv velikosti stavebního podniku na jeho rizikovost 

Energetická náročnost v životním cyklu staveb 

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Organizace a řízení stavebních procesů  

Construction Process Organization 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející doc. Ing. Václav Beran, DrSc. 

 

Stručná anotace předmětu  

Užití ekonomických modelů pro organizaci staveb. Kloubení etap a procesů, diversifikace 

konstrukčních řešení, vazby na rozpočty a kalkulace staveb – analýza času a nákladů, 

informačních systémů (časové řady, užitky, rozhodování). Dynamika procesu, dynamika 

funkčních celků, dynamika stavby. Teorie dynamického chování ekonomických procesů. 

Cenové strategie, cenové optimalizace, cenový diskriminant, diferenciace produktů (equity-, 

preferential- and tiered pricing). Metody a nástroje regulace a řízení procesu realizace 

stavebního díla. Doklady, jejich obsah, vstupy, výstupy a vazby. Zdroje vyhodnocování 

realizace, financování stavby, použití nástrojů podpory vyjednávání (negotiations).  

Odborná literatura  

 

Základní literatura: 

Frank Harris, Ronald McCaffer, Modern Construction Management. Wiley, 2013, pp. 576. 

Dana K. Smith,Michael Tardif, Building Information Modeling: A Strategic Implementation 

Guide. John Wiley & Sons, 2009, pp. 185. 

 

Doporučená literatura: 

Allan Ashworth, Cost Studies of Buildings.  Prentice Hall, 2004, pp. 420. 

Jaroslava Tománková, Dana Čápová, Management staveb. Fineco, 2013, pp. 226. ISBN 978-

80-86590-12-7. 

Václav Beran a kol., Dynamický harmonogram. ACADEMIA, 2005. 

 

 

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Simulační modely pro řízení ve stavebnictví 

Simulation Models in Construction Management 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta Seminární práce zaměřená na aplikace z oboru a jejich 

převod do prostředí technicko-ekonomického modelování. 

 

Přednášející doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

Předmět nabízí možnost sestavení vlastního modelového aparátu na konkrétním aplikačním 

příkladu. Výstupy z modelu mohou tematicky vhodně podporovat zpracování disertační 

práce. Rozbory nestabilního chování z titulu rizika, neurčitosti a nejistot technicko-

ekonomických úloh. Jedná se o dekompozici úloh různé povahy. Dynamický harmonogram, 

technicko-ekonomická degradace stavebních konstrukcí, model na bázi statistických dat, 

regionální modely, simulace procesů, řízení procesů, aplikace a dopady rizik v technicko-

ekonomických úlohách, stabilitní analýza apod. Zpracování, implementace v prostředí 

vhodného software. Předmět zahrnuje analýzu a vyhodnocení řídících zásahů, jednorázových, 

intervalových, podmíněných. Výsledkem je interpretační příklad směřující k jeho publikaci v 

recenzovaném odborném časopise.  

Odborná literatura  

 

Základní literatura: 

Dlask,P., Beran,V., Kubíčková,P.: Modelování při řízení, Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha, 

2011 

Williams, H. P.: Model Building in Mathematical Programming, 5th. ed., Wiley, 2013 

Albright, B.: Mathematical Modeling with Excel, Jones & Bartlett Publishers, 2011 

 

Doporučená literatura: 

Beran, V.,Dlask, P.: Management udržitelného rozvoje regionů a obcí, ACADEMIA, 

Praha 2005  

Garrido, J., M.: Performance Modeling of Operating Systems Using Object-Oriented 

Simulations, Springer Science, 2000, 

Cliff Ragsdale, Spreadsheet Modeling & Decision Analysis: A Practical Introduction to 

Management Science, McGraw-Hill Education, 2014.  

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Financování veřejných stavebních projektů 

Financing of Public Construction Projects 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta Vypracování návrhu na financování projektu s vazbou na 

veřejné zdroje 

 

Přednášející doc. Ing. Jana Frková, Ph.D., Ing. Eduard Hromada, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o výhodách a možnostech získání a čerpání 

prostředků z veřejných zdrojů (národní zdroje, evropské zdroje, soukromé zdroje). 

Student zpracuje studii proveditelnosti vlastního návrhu projektu z jeho zájmové výzkumné 

oblasti. 

 

Předmět je obsahově zaměřen na: 

-           Specifikace předmětu projektu. 

-       Identifikace možných zdrojů financování, prioritní oblasti jejich využití a aplikace na 

vybraný projekt. 

- Metodika tvorby návrhu projektu.  

- Finanční analýza projektu včetně ekonomického vyhodnocení. 

-          Cost-benefit analýza projektu. 

-          Citlivostní a riziková analýza projektu. 

- Proces posouzení a hodnocení projektů. 

-          Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu. 

 

Odborná literatura  

Základní literatura: 

Weimer, D.: Cost-Benefit Analysis and Public Policy. Wiley, 2008. 472 s. ISBN 978-1-405-

19016-9. 

Stengel D. N., Chaffe-Stengel P.: A Guide to Understanding Cost-Benefit Analysis. 

Economics Series, Business Expert Press, 2013. 160 s. ISBN 978-1-606-49413-4. 

Bukovský, J., Frková, J.: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů 

1. vyd. Praha: ČVUT, 2004. 187 s. ISBN 80-01-02881-X.  

 

Doporučená literatura: 

Lasher W. R.: Practical Financial Management. Vydání 7. Cengage Learning, 2013. 864 s. 

ISBN 978-1-133-59366-9. 

Sieber, P: Analýza nákladů a přínosů – metodická příručka. MMR ČR, 2004. 

 
 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Technologie staveb pro doktorandy E 

Advanced Building Technology  

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 

 

Stručná anotace předmětu  

Optimalizace návrhu realizace stavby. Deterministické a stochastické metody modelování 

procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové 

a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, 

optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh 

pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi.  

Vývoj nových procesů v oblasti hrubých vnitřních a dokončovacích prací. Tvorba a funkce 

systémů jakosti.  

Stavebně technologické projektování a informační technologie. Tvorba kontrolních a 

zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní 

dokumenty projektu realizace stavby. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční 

řešení stavby. 

Odborná literatura  

 

Základní literatura: 

Chudley Roy, Construction Technology, Longman Addision 1999, ISBN 0582316162 

Jarský, Č. – Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003 

Jimmie W. Hinze : Construction Planning and Scheduling, 3-rd.ed., Pearson Education Ltd., 

2008, ISBN 978-0-13-238562-6 

 

Doporučená literatura: 

Kesik Theodore Jonathan, Frame House Construction, CMHC-SCHL, 2003,  ISBN 0-660-

17274-1 

Shtub, A.: Project management: Engineering, technology, and implementation. Shlomo 

Globerson Englewood Cliffs, Prentice Hall International, Inc. 1994 

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Matematická statistika II 

Mathematical Statistics 

Způsob zakončení Zkouška (vypracování samostatné práce) 

Další požadavky na studenta Znalost základů statistiky a pravděpodobnosti 

 

Přednášející prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc. 

 

Stručná anotace předmětu  

Závislost a nezávislost náhodných veličin. Lineární model. Analýza rozptylu – jednoduché 

třídění. Regrese s více vysvětlujícími proměnnými. Výběr modelu. Analýza hlavních 

komponent. Faktorová analýza. Časové řady v časové doméně - Autokorelační funkce. Box-

Jenkinsova metodologie. Časové řady ve frekvenční doméně - Fourierova analýza. Testy 

významnosti frekvencí. Aplikační software IBM SPSS Statistics nebo MatLab. 

Odborná literatura Základní literatura: 

 

Základní literatura: 

M.DeGroot, Mark J. Schervish : Probability and Statistics, 4th Ed.,Pearson, 2011. ISBN-13: 

978-0321500465. 

D.Montgomery, G.Runger: Applied Statistics and Probability for Engineers,6th Ed, Wiley, 

2013, ISBN-13: 978-1118539712. 

 

Doporučená literatura: 

D. Jarušková: Pravděpodobnost a matematická statistika. ČVUT. 2011. 

D. Jarušková a M. Hála: Pravděpodobnost a matematická statistika-Příklady. ČVUT. 2011. 

 

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Aplikovaná matematika  

Applied Mathematics 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. 

 

Stručná anotace předmětu  

 

Základní pojmy teorie grafů, toky v sítích, párování, přiřazovací problémy, maďarský 

algoritmus, Hamiltonovské cesty a kružnice, barevnost grafů. Základy toerie fuzzy množin a 

fuzzy rozhodování. Metody vícekriteriálního hodnocení variant typu Agrepref a Electre. 

Odborná literatura  

 

Základní literatura: 

J. Demel, Teorie grafů, Academia Praha 2002, 

V. Novák, Fuzzy množiny a jejich aplikace, SNTL 1986, 

P. Fiala, J. Jablonský, M. Maňas, Vícekriteriální rozhodování, VŠE Praha 1994. 

 

Doporučená literatura: 

M.G. Rogers, M.Bruyen,L.Y.Maystre, Electre and Decision  Support. Methods and 

Applications in Engineering and Infrastructure Investment. Springer Verlag 2000. 

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Ekonomicko-matematická analýza volby 

 Applied Choice Analysis 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. 

 

Stručná anotace předmětu  

Okruhy problémů řešených na konzultacích: Komparace pojetí poptávky u Hickse a Barroa, 

Slutského rozklad. Využití Shepardova lemma v ekonomickém rozhodování. Cobb-Douglasova, 

Stone-Gearyho a quasi lineární funkce užitku. Royova identita, Marshallova funkce poptávky. 

Cournotova agregace, Engelova agregace. Teorém kompozitního statku. Spotřeba a alokace 

času, Pareto efektivní alokace. Změna a elasticita produkce, homogenita a homothetika 

produkční funkce. Technická a ekonomická efektivnost kombinace vstupů, Leontiefův přístup k 

technologii a produkční funkce. Cob Douglasova produkční funkce, CES produkční funkce, 

elasticita substituce v těchto funkcích, transformační křivka a marginální výnos transformace. 

Problematika Lagrangeova minima nákladů, Marshallovy funkce s více produkty a více závody 

ve firmě. Ward-Vanek model firmy, dokonalá incidence daní, vnější technologické úspory a 

náklady. Očekávání a tržní struktura, Nashova rovnováha. Matematická analýza cenové 

diskriminace, Paretova neefektivnost. Ztráta blahobytu Leibensteinův přístup, X- efektivnost, 

funkce blahobytua a Paretovo kritérium, Bergsonova hranice. Všeobecná rovnováha podle 

Walrase, podle Edgewortha, problém alokace v rovnováze. Kompenzační přístup, Hicks -

Kaldorův test. Paretova efektivnost a optimálnost, Scitovského paradox, Gormanův paradox. 

Arrowův teorém, l. a 2. teorém blahobytu. Tržní selhání Pigou versus Coase, Lindhalovo 

equilibrium. Teorie 2 nejlepšího, Stacklebergova hra, vstupní hra, opakovaná hra, hra v 

podmínkách nedokonalých a neúplných informací, závěry Nashova vyjednávání. Algebraické 

vyjádření základních modelů oligopolu. Volba za nejistoty a rizika, produkce a nejistota, cena a 

technologická nejistota. Trh pojištění a Arrow-Lindův teorém, Všeobecná rovnováha za 

nejistoty. 

Odborná literatura  

 

Základní literatura: 

H.Gravelle, R. Rees: Microeconomics, 2004, Pearson Ed., 3rd. Ed., ISBN: 976-0582404878 

 

Doporučená literatura: 

Becker,G.S.:Economic Theory, ISBN:9780202309804. 

Hansen,L.,P., Sargent,T.,J.:Recursive Models of Dynamic Lines Economies, ISBN: 

978069104770 

 

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Energetický management 

Energy Management 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející Ing. Jiří Karásek, Ph.D., Ing. Miroslav Sedláček, CSc. 

 

Stručná anotace předmětu  

Předmět energetický management se zabývá pojmem managementu obecně, energetického 

managementu, energetického hospodářství a energetické účinnosti v návaznosti na evropskou 

a národní legislativu. Cílem předmětu je objasnit základní přístupy a budoucí změny v sektoru 

stavebnictví v oblasti ekonomiky energetické efektivnosti. Absolvent předmětu získá přehled 

o strategiích směrem k udržitelné energetice budov a zejména jejich energetické efektivnosti.     

Součástí předmětu je téma vyhodnocení investic do energeticky efektivních opatření, 

programy podpory energetické efektivnosti, vícekriteriální hodnocení projektů, LCA (long-

live cycle assessment) a LCC (long-life cycle cost). 

 

Odborná literatura  

 

Základní literatura  

Graubner, C. A. Hüske, K.: Nachhaltigkeit im Bauwesen, 2003, Ernst&Sohn, p. 379, 

 ISBN 3-443-1512-0. 

Kolektiv autorů: Energy Efficiency in Housing Management - Policies and practice in eleven 

countries, 2011, 1. ed. ABINGDON OX14 4RN, OXON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 264 

p., ISBN 978-1-84971-454-9. 

 

Doporučená literatura 

Pačes V. a kol.: Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České 

republiky v dlouhodobém časovém horizontu, 2008, Vláda ČR. 

Kolektiv autorů: Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, 2014, Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. 

Kolektiv autorů: Národní akční plán energetické účinnosti ČR, 2014, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu. 

 

 



 C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Doktorandská propedeutika 

Postgraduate propedeutics 

Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta Prezentovat a obhájit závěrečnou studii 

 

Přednášející:  doc. Dr. Ing. Václav Liška, LL.M:,MBA, 

 

Stručná anotace předmětu  

Doktorandi získají základní  didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení 

seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je 

věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti 

studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných 

zásad, odměn-trestů. Samostatnou části kurzu je oblast pedagogické komunikace, práce 

s vědeckými infromacemi a publikování., Pozornost je kladena i na oblast   nejčastějších 

didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti jak se jich vyvarovat.  

 

Odborná literatura  

 

Základní literatura: 

Čáp, J. Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 2007, ISBN 978-80-7367-273-7 

Kusák, P.; Dařílek, P. Pedagogická psychologie. A. Olomouc: UP v Olomouci. 2000. 

 

Doporučená literatura: 

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál. 1995, 1998, 2001. 

Helus, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada. 2006,ISBN 978-80-247-1168-3. 

 

 

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku 

Název studijního předmětu Informační modelování v projektovém řízení 

Building Information Modeling 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

Předmět se zabývá problematikou informačního modelování a vícerozměrného 

parametrického objektově orientovaného modelování budov a procesů (BIM) jako moderního 

nástroje pro řízení (PIM) a provoz (AIM) výstavbových projektů. Na problematiku se dívá 

z pohledu projektového řízení v rámci celého životního cyklu projektu. Klíčovou oblastí 

náplně předmětu je pochopení důležitosti informačního modelování v současném stavebnictví 

v ČR i v zahraničí. Dále pak znalost aktuálních trendů a budoucího vývoje problematiky, 

spolu se základní orientací v relevantních nástrojích a způsobech jejich použití. Předmět se 

dále zabývá problematikou implementace BIM na trhu a ve stavebním podniku a překážkách, 

které s implementací souvisejí. Okrajově se předmět zabývá implementací BIM do legislativy, 

veřejných zakázek, dodavatelských systémů (IPD) a využití v různých sektorech stavebnictví. 

Odborná literatura  

 

Základní literatura: 

Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 

978-80-86590-10-3 

Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 

Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1. 

Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for 

Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 

978-0470250037. 

 

Doporučená literatura: 

Kymmel, W.: Building Information Modeling – Planning and managing Construction Projects 

with 4D CAD and Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7. 

Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. 

Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1. 

Jernigan, F.E.: BIG BIM little bim – Second Edition.  4Site Press, 2008, ISBN 978-09-79569-

92-0. 

Krygiel, E. a Nies, B.: Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information 

Modeling. Sybex, 2008, ISBN: 978-04-70239-60-5. 

Reddy, K.P.: BIM for Building Owners and Developers: Making a Business Case for Using 

BIM on Projects. Wiley, 2012, ISBN: 978-04-70905-98-2. 

Wing, E.: Autodesk Revit Architecture 2012: No Experience Required. Wiley, 2011, ISBN: 

978-04-70945-06-3. 

Weygant, R.S.: BIM Content Development: Standards, Strategies, and Best Practices. Wiley, 

2011, ISBN: 978-0470583579. 

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Inovační inženýrství ve stavebnictví 

Construction Innovation Engineering 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta Seminární práce ve vazbě na téma disertační práce 

 

Přednášející doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. 

 

Stručná anotace předmětu  

Průnik inovačního procesu a investičního procesu. Procesy pro posílení vědecko-technického 

rozvoje. Inovační management. Dynamické inovační podnikání. Principy řízení inovací 

v podniku. Smluvní vztahy, zajištění závazku, uplatnění ve fázi financování. Inovační politika 

jako součást firemní strategie. Hodnocení efektivnosti inovací. Státní programy pro oblast 

inovačního podnikání ČR, programy EU, mezinárodní programy, mezinárodní spolupráce ve 

výzkumu, vývoji a inovacích. Přímé nástroje podpory. Nepřímé nástroje podpory. Složky 

systému a zásady řízení. Transfer technologií, organizační formy, sítě transferu technologií. 

Technologické poradenství. Formy ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, ochranné 

známky, evropské patenty. 

Odborná literatura  

Základní literatura: 

Akintola Akintoye, Jack Goulding, Girma Zawdie: Construction Innovation and Process 

Improvement. Wiley-Blackwell; 1 edition, 2012. 456 stran. ISBN-13: 978-1405156486. 

Švejda, P. a kol.: Inovace a technologie v rozvoji regionů, AIP ČR 2010, ISBN 978-80-

87305-04-1. 

Švejda, P. a kol.: Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR 2012, ISBN 978-80-903846-2-0. 

 

Doporučená literatura: 

Macek, Měšťanová Výběr konstrukčních řešení a stavebních materiálů na základě 

modelových přístupů ISBN 978-80-01-04728-6. 

Technologický profil ČR, verze 14, AIP ČR 2013, ISBN 978-80-87305-13-3 

Shields, R.: Building Tomorrow: Innovation in Construction and Engineering. Ashgate 

Publishing Group (United Kingdom), 2005, ISBN-13:9780754643784. 

 

 

 

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku 
Název studijního předmětu Metody vědecké práce  

Scientific Research Method  

Způsob zakončení zkouška  

Další požadavky na studenta  

Absolvování kurzu Informace  pro vědu a výzkum - kurz pro doktorandy 1. ročníků pořádaný 

Ústřední knihovnou ČVUT  

Přednášející prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. 

 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit doktorandy s postupy a nástroji vědecké práce. Výchozí 

omezující předpoklady disertační práce. Definice problému, a zdůvodnění cílů a účelu 

disertační práce. Formulace výzkumných otázek a k nim příslušných hypotéz. Volba 

kvantitativních a kvalitativních metod, kterými bude disertační práce řešena. Etika vědecké 

práce. Verifikace výsledků vědecké práce včetně prokázání její reliability a validity.  

Odborná literatura  

 

Základní literatura: 

Molnár Z., a kol: Pokročilé metody vědecké práce. Profess Consulting, 2012, ISBN: 978-80-

7259-064-3. 

Pavlica a kol.: Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti 

výzkumu hospodářských organizací. Praha, Ekopress, 2000, ISBN: 8086119254. 

 

Doporučená literatura: 

Hendl J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, 2005. ISBN: 978-80-

7367-485-4. 

Easterby-Smith M. a kol.: Management Research. An Introduction. 2nd edition.SAGE 

Publications 2002, ISBN: 0-7619-7284-6. 

Saunders M., Thornhill A., Lewis P.:Research Methods for Business Students (5th Edition) 

ISBN:978-0-273-70148-4. 

 

 

http://knihovna.cvut.cz/studium/vyuka-a-vzdelavaci-akce/kurz-pro-doktorandy/


C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Teorie řízení 

Management Theory 

Způsob zakončení Zpracování semestrální práce 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. 

 

Stručná anotace předmětu  

Funkce managementu - rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a 

vedení lidí, kontrola a její formy. Komunikování, informační systémy pro řízení. Profil 

manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. 

Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Inovace 

jako odraz aktuálních změn a vývoje okolí. Konkurenceschopnost v globálním ekonomickém 

prostředí. Management znalostí. Koncepce měkkých a tvrdých faktorů podnikové prosperity. 

Vybrané problémy předmětu podle zaměření doktorské disertační práce. 

 

Odborná literatura  

 

Základní  literatura: 

Mládková L.: Moderní přístupy k managementu. Tacitní znalosti a jak je řídit. C.H.Beck, 

2005, ISBN 80-7179-310-8. 

Veber J. a kol: Management. Základy – moderní manažerské přístup- výkonnost a prosperita. 

Management Press, 2009, ISBN: 978-80-7261-200-0. 

 

Doporučená literatura: 

Collison C., Parcel G.: Knowledge Management.Computer Press, 2005,ISBN: 80-251-0760-4 

Koontz H., Weihrich, H.: Management. Victoria Publishing, 1993. 

Sheldrak J.: Management Theory. Thomson, 2003 

Váchal J., Vochozka M.: Podnikové řízení, Grada Publishing, 2013, ISBN 978-80-247-4642-5 

 

 

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Projektové řízení ve stavebnictví 

Construction Project Management 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta Základní znalost managementu podniků 

 

Přednášející doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

Projekt a projektový management. Mezinárodní standardy a ISO 21500. Životní cyklus 

projektu. Strategie a cíle projektu. Plán struktury projektu, druhy projektových plánů. Metody, 

techniky a nástroje projektového managementu. Controlling v projektu. Okolí projektu. 

Organizace a komunikace v projektu a další oblasti řízení. Projektový tým, role a 

odpovědnosti projektového manažera. Zainteresované strany projektu, jejich hodnocení a 

strategie komunikace. Rizika projektu. Využití projektového managementu ve stavební praxi.  

Odborná literatura  

Základní literatura: 

SVOZILOVÁ, A.: Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. 2. 

aktualizované a doplněné vydání, Praha: Grada Publishing, 2011 

DOLEŽAL, J., MACHAL, P., LACKO, B. a kol.: Projektový management podle IPMA, 2. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing,  2012 

 

Doporučená literatura: 

DOLEŽAL, J., KRÁTKÝ, J., CINGL, O. 5 kroků k úspěšnému projektu.  Praha: Grada 

Publishing, 2013 

Project Management Institute: A guide to the project management body of knowledge (5th 

Edition). (PMBOK Guide). Newtown Square, 2012 

ČSN ISO 21500. Česká technická norma ICS 03.100.40. Návod k managementu 

projektu. Praha: Český normalizační institut, 2013 

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Hodnotové inženýrství ve stavebnictví 

Value Engineering 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta Seminární práce ve vazbě na téma disertační práce 

 

Přednášející doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu  

Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství ve stavebnictví. Možnosti 

vyjádření hodnoty variant (investiční záměr, návrh stavby, inovovaná technologie, výrobek 

apod.). Hodnota pro zákazníka v rámci celého životního cyklu. Stanovení hodnoty variant za 

rizika a nejistoty. Stanovení nákladů na funkce, analýza nákladů, technologická analýza. 

Analýza nákladů životního cyklu. Význam prognózování v rozhodování ekonomických 

subjektů při adaptivním a racionálním očekávání.  

Seminární práce je zaměřena individuálně ve vazbě na téma disertační práce (sběr informací 

pro rozhodování, diagnostika problému, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy 

hodnocení variant aj.). 

Odborná literatura  

 

Základní literatura: 

Kelly, J., Male, S., Graham, D.: Value management of Construction Projects, Blackwell 

Publishing, 2004 

Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka, Management Press, 2002 

 

Doporučená literatura: 

Fotr, J., Švecová, L., Dědina, J., Hrůzová, H.,  Richter, J. : Manažerské rozhodování - 

postupy, metody a nástroje, Ekopress, 2010 

Dell´Isola, A.: Value Engineering : Practical Applications for Design, Construction, 

Maintenance and Operations, RS Means, 1997 

 

 

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Vady a poruchy staveb 

Construction Defects and Failures 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta Práce zaměřená na analýzu vad a poruch staveb a jejích 

předcházení 

 

Přednášející doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 

 

Stručná anotace předmětu  

Analýza vad z hlediska nedostatečně zpracované příp. neúplné projektové dokumentace. 

Analýza a diagnostika poruch stavebních konstrukcí, posuzování vad a nedodělků v realizaci 

stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, 

vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických 

etapách). Aplikace získaných poznatků z provedených analýz za účelem prevence chyb při 

zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb.  

Odborná literatura  

 

Základní literatura: 

 

Robert Peurifoy, Clifford J. Schexnayder, Aviad Shapira, Robert Schmitt: Construction 

Planning, Equipment, and Methods. McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 8 edition, 2010, 

832 p. ISBN-13: 978-0073401126 

Blaich J.: Poruchy staveb, přeložila Teuchnerová M., Bratislava 2001, ISBN 80-88905-50-8 

Svoboda, P. - Báčová, M. - Novák, J. - Blažek, V. - Mencl, V.: Řízení jakosti ve stavebnictví 

Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2002. 159 s. 

ISBN 80-86426-12-2. 

 

Doporučená literatura: 

Svoboda, P.: Technologické postupy zajišťující kvalitu betonových konstrukcí a 

architektonický design 1. ed. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 

2004. 29 s. ISBN 80-01-03024-5.  

Jarský, Č. - Svoboda, P. - Musil, F.: Příprava a realizace staveb, 1. vyd. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2003. 320 s. ISBN 80-7204-282-3.  

Musil, F. - Svoboda, P. - Popenková, M.: Technologia stavieb - Dokončovacie prace 

1. vyd. Bratislava: STU, 2002, 380 s. ISBN 80-227-1693-6.  

  
 



 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 

Název studijního předmětu Řízení jakosti a spolehlivosti 

Quality and Reliability Management 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta Znalost chování materiálů a systémů., základních pojmů 

matematické statistiky a pravděpodobnosti. 

 

Přednášející prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. 

 

Stručná anotace předmětu  

Souvislosti mezi jakostí výstavbového procesu ve všech jeho fázích (počínaje záměrem 

stavebníka, managementem projektu, projektováním, zadáváním, managementem realizace, 

realizací stavby, záruční dobou) a spolehlivostí stavby (včetně jejího provozu po ukončení 

smluvních vztahů mezi stavebníkem a dodavatelem). 

 

Defektologické pojmy a jejich hmotné i nehmotné zobrazení; zajištění jakosti nepokrývá 

pouze realizaci stavby, ale všechny fáze projektu. Komplexem možných vad (od vad 

rozhodování, vad zadávání až po vady předávání a přejímání díla, eventuálně vady řešení 

sporů) a s nástroji na jejich vyloučení nebo odstranění. Tvorba a funkce systémů jakosti 

 

Základy teorie spolehlivosti stavebních objektů, matematický popis spolehlivosti a popis 

vstupních faktorů vyšetřování, a to v souvislostech se zajišťováním jakosti. 

 

Student vypracuje stručné pojednání na zadané nebo zvolené téma, které bude po úpravě 

začleněno do jeho dizertační práce. 

Odborná literatura  

 

Základní literatura: 

Tichý M.: Projekty a zakázky ve výstavbě. C.H. Beck, Praha, 2008 

 

Doporučená literatura: 

Tichý, M.: Applied Methods of Structural Reliability. Kluwer Academic Publishers, 

Dordrecht, 1993, 402 s. 

Tichý M., Valjentová M.: Experti a expertizy. Linde, Praha, 2011 

Deming W.E.: Out of the Crisis. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2000  

 

 

 

 

 



C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Strategic Management in Construction 

Strategické řízení ve stavebnictví 

Způsob zakončení Zkouška 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. 

 

Stručná anotace předmětu  

Předmět je zaměřen na podstatné rozšíření znalostí vybraných témat strategického řízení 

stavebních podniků  a obecných  problémů teorie stavební firmy  jako jsou zejména  rozvoj 

organizačních struktur a dodavatelských systémů.  Dále pak na využití modelů procedurově 

orientovaného rozhodování ve strategicky důležitých oblastech – obchodní politika, 

marketing a činnosti v předrealizační fázi zakázek. Na to navazuje zkoumání adekvátních 

řídících procedur pro nabídkové řízení, plánovací procesy, řízení produktivity a  

postavitelnosti, řízení rizik z realizace a financování zakázek, zamezení sporů a arbitráží. 

Specifickým tématem jsou zvláštnosti kapitálových investic stavební firmy do strojů a 

zařízení a pozemků pro navazující development.  

Předmět je vyučován v anglickém jazyku pro všechny studenty. 

Odborná literatura  

 

Základní literatura: 

Langford David, Male Steven: Strategic Management in Construction, Blackwell London, 

2001 

Howes R., Tah J.H.M.:  Strategic Management Applied to International 

Construction,T.Telford, London, 2003 

 

Doporučená literatura: 

Schaufelberger John: Construction Equipment Management, Prentice Hall, Toronto 1999 

Yescombe E.: Principles of Project Finance, Academic Press, Amsterdam 2002 

Munier Nolberto: Risk Management for Engineering Projects, Springer, 2014 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=David+Langford&search-alias=books&text=David+Langford&sort=relevancerank


 

D – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – přehled 

Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební 

Název studijního programu Stavební inženýrství 

Název studijního oboru Stavební management a inženýring (původně Ekonomika a řízení ve 

stavebnictví) 

Construction Management and Engineering (originally Economics and 

Management in Civil Engineering) 

Složení oborové rady  

předsedkyně  
doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

interní členové 
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. – Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - Katedra technologie staveb, FSv ČVUT v Praze 

doc. Dr. Ing. Václav Liška - Katedra společenských věd, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Václav Beran, DrSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.- Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - Katedra technologie staveb, FSv ČVUT v Praze 

doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. - Katedra matematiky, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Jiří Novák, CSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

externí členové 
Ing. Jiří Kozel - Swietelsky stavební s.r.o. 

Ing. Jiří Petrák - Mott MacDonald CZ, s.r.o 

Mgr. Lenka Zachová - Eurovia Vinci, a.s. 

Přehled přednášejících  
doc. Ing. Václav Beran, DrSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - Katedra technologie staveb, FSv ČVUT v Praze 

prof. RNDr. Daniela Jarušková – Katedra matematiky, FSv ČVUT v Praze 

doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. - Katedra matematiky, FSv ČVUT v Praze 

Ing. Eduard Hromada, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. – Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

Ing. Jiří Karásek, Ph.D.- Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Dr. Ing. Václav Liška - Katedra společenských věd, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

Ing. Miroslav Sedláček, CSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. -Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - Katedra technologie staveb, FSv ČVUT v Praze 

prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. – Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

Školitelé  
doc. Ing. Václav Beran, DrSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

Ing. Vilém Berka, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

Ing. Eduard Hromada, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 



doc. Dr. Ing. Václav Liška - Katedra společenských věd, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - Katedra technologie staveb, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. -Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 

doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv ČVUT v Praze 
 

 



 

 

E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 

Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební 

Název studijního programu Stavební inženýrství 

Název studijního oboru Stavební management a inženýring (původně Ekonomika a řízení ve stavebnictví) 

Construction Management and Engineering (originally Economics and Management in Civil Engineering) 

Název pracoviště celkem prof. 

celkem 

přepoč. 

počet p. 

doc. 

celkem 

přepoč. 

počet d. 

odb. as. 

celkem 

z toho s věd. 

hod. 

lektoři asistenti vědečtí 

pracov. 

THP 

Katedra ekonomiky a řízení ve 

stavebnictví 
32 1 0,5 12 9,30 14 10   2 3 

Katedra technologie staveb 16 1 1 1 1 12 6   1 1 
Katedra matematiky 31 1 1 11 10,25 16 12   1 3 
Katedra inženýrské informatiky 9 0 0 3 2 5 5   0 1 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 



 

F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 

Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební 

Název studijního programu Stavební inženýrství 

Název studijního oboru Stavební management a inženýring (původně Ekonomika a řízení ve stavebnictví) 

Construction Management and Engineering (originally Economics and Management in Civil Engineering) 

Pracoviště Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, 

uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru 

Zdroj Období 
 

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Evropská síť informačních center pro obce, podporující energetickou 

udržitelnost obcí a snížení emisí CO2 na území obce (IEE/09/667/SI2.558230) A 2010-2012 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Výuka přípravy projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů 

Evropské unie (2007-1335/001-001) A 2007-2010 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Výchova stavebních inženýrů v Evropě A 1998-2012 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Sustainable Management for Organisations, Business and Government (2010-

4593/001-001-CPT-EU-ICI-ECP) A 2010-2013 
Katedra konstrukcí pozemních staveb Hodnocení a stanovení kriteriálních mezí kvality a udržitelnosti budov (EK) A 2010-2012 
Katedra technických zařízení budov CLEAR-UP - Čisté a účinné budovy pro reálný život (NMP2-LA-2008-

211948) A 2008 - 2012 
Katedra mechaniky Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných 

konstrukcí (NMP2-LA-2009-228663) A 2009 - 2014 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Dynamika iterativních systémů (GA201/09/0854) B 2009-2011 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Modelování nehomogenních časových řad (GA201/09/0755) B 2009-2013 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Prostory funkcí, váhové nerovnosti a interpolace (GA13-14743S) B 2008-2012 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Modelování rizik procesu výstavby (MEB0810078) B 2010-2011 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Koncepce územního plánování a disparity v území (WD-07-07-4) B 2007-2011 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí 

(1M0579) B 2005-2011 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Profesní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen – absolventek stavební fakulty 

(CZ.2.17/2.1.00/35015) B 2013-2014 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Návrat stavařek ke kvalifikaci - nemovitosti a realitní trh 

(CZ.2.17/2.1.00/37242) B 2015 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Nástroje podpory technicko-ekonomických procesů řízení (TD020040) B 2014-2015 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (TE01020168) B 2013-2019 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků 

a území (MSM6840770006) C 2005-2011 



Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Udržitelná výstavba (MSM6840770005) C 2005-2011 
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování (Rozvojový projekt C49) C 2011-2012 

    

Další doplňující informace k vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 

činnosti související se studijním programem 

 

Vědecká činnost je zaměřena na problémy související s řízením stavebních projektů, stavebních firem a podnikatelského prostředí v odvětví 

stavebnictví včetně otázek veřejných soutěží a dodavatelských systémů velkých stavebních děl. S tím souvisí i aplikace exaktních metod a 

modelů pro zvyšování výkonnosti ve stavebnictví. Výzkum se soustřeďuje i na rozvoj modelů použitelných v managementu staveb, stavebních 

podniků a území, ve kterých jsou akcentovány otázky struktury, optimalizace, rizika a konkurenčních vztahů. Vědecká činnost je podporována 

mezinárodními granty EU i ČR. 

Výzkumná a vývojová činnost vychází z unikátnosti postavení školícího pracoviště, které spočívá v tom, že technologická specifika stavebních 

projektů se promítají zásadně do dodavatelského systému, způsobu oceňování a stanovení či řízení nákladů. Značná část výzkumné činnosti se 

orientuje na otázky dodavatelských systémů velkých inženýrských staveb (dálnice, mosty a tunely) a velké průmyslové stavby. Ukazuje se, že 

aktuální potřeby veřejné správy pro stanovení reálných cen jsou a budou impulsem pro výzkumnou činnost v oblasti nákladů, harmonogramů a 

dodavatelských systémů – v současnosti např. vývoj metody pro stanovení parametrické ceny mostních objektů, spolupráce s VŠE v Praze na 

problémech zadávání veřejných  zakázek  pro  MMR ČR,  spolupráce  s magistrátem  hl.  m.  Prahy na strategických dopravních investicích, 

spolupráce s ministerstvem  kultury - Národní muzeum, spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic na stanovení metodiky jednotkových cen, 

metodická spolupráce s Nejvyšším kontrolním úřadem, apod. 

 

Výzkumná a vývojová činnost je směřována do těchto specifických oblastí:  

a) systémy BIM (Building  Information  Modeling), které představují revoluční změnu v řízení staveb,  

b) kalkulačních a oceňovacích metod včetně hodnotové analýzy,  

c) dodavatelských systémů velkých inženýrských projektů,  

d) systémů řízení stavebních firem a jejich působením na stavebním trhu. K tomu je vyvíjena potřebná algoritmická, programová a datová 

podpora. 

 

Na školícím pracovišti, které existuje od roku 1961, byl vychován značný počet vedoucích pracovníků stavebních firem a veřejných institucí. To 

usnadňuje navazování kontaktů a spolupráci s podniky i s řadou centrálních státních orgánů a institucí. Tato spolupráce je zaměřena na řešení 

problémových oblastí velkých veřejných investic a expertizní činnost v oblasti technologie, oceňování a realizace staveb. Pracoviště vyvinulo 

řadu softwarových aplikací uplatněných v praxi. V rámci komplexního managementu inovací v oblasti malých vodních zdrojů pracoviště získalo 

americké, evropské a české patenty, užitné vzory a poloprovozy. Pracoviště je v rámci ČVUT v Praze nejaktivnějším nositelem programů 

celoživotního vzdělávání pro významné stavební firmy a veřejné instituce (ministerstva a jejich agentury). Pedagogové oboru se též podílejí na 

vzdělávání metodiků správy veřejného majetku. Jednotliví pracovníci publikují v řadě odborných periodik v ČR a zahraničí. Za období 2011 -  

2013 je evidováno celkově 592 uznatelných záznamů v rámci RIV. 



 

H – Výkaz o studiu v doktorském studijním programu 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta stavební 

Název studijního programu Stavební inženýrství 

Název studijního oboru Stavební management a inženýring (Ekonomika a řízení ve stavebnictví) 

Construction Management and Engineering (Economics and Management in Civil Engineering) 

rok udělení/prodl. 

akreditace 

počet studentů počet absolventů 

od zřízení oboru Celkem v prezenční formě Cizinci 

2007 31 13 5 81 

Názvy obhájených disertačních prací za poslední 5 let Jméno školitele 
Algoritmizace procesů zařízení staveniště 

Studie financování investic do technického vybavení území 

Energetická náročnost v životním cyklu staveb (a její snižování s ohledem na potenciál obnovitelných zdrojů a surovin) 

Model financování udržitelného rozvoje obcí 

An approach towards evaluation of the functional efficiency of office buildings 

Modelování energetické účinnosti během životního cyklu staveb 

Risk Management of Tunnel Construction Projects 

Analysis of Delays in Construction Tasks 

Komplexní procesní a informační systém pro řízení projektů spojených s výstavbou 

Model krizového řízení stavebních projektů 

Chosen economic and environmental aspects of material resources in construction in the view of sustainability (tools to 

assess capability to reduce primary energy demand in housing) 

Metodika stanovení diskontní míry pro oceňování developerských projektů v České republice 

Model auditu facility managementu 

Model vývoje cen pozemků a závislost na definovaných vstupních parametrech 

Návrh modelu pro tvorbu rozpočtových ukazatelů mostní konstrukce 

(Jedná se o výběr 15 obhájených disertačních prací, ve vykazovaném období bylo obhájeno 29 prací) 

Jarský Čeněk, prof. Ing. DrSc. 

Tomek Aleš, doc. Ing.CSc. 

Svoboda Pavel, doc. Ing. CSc. 

Frková Jana, doc.Ing.Ph.D. 

Beran Václav, doc.Ing.DrSc. 

Beran Václav, doc.Ing.,DrSc. 

Šejnoha Jiří, prof.Ing.,DrSc. 

Beran Václav, doc.Ing.,DrSc. 

Jarský Čeněk, prof. Ing. DrSc. 

Tomek Aleš,doc.Ing.CSc. 

Dlask Petr, doc.Ing.,Ph.D. 

 

Hromada Eduard, Ing.,Ph.D. 

Hačkajlová Ludmila, doc. Ing. CSc. 

Frková Jana, doc.Ing.Ph.D. 

Hačkajlová Ludmila, doc. Ing. CSc. 

Adresa www stránky pro přístup 

k obhájeným disertačním pracím 

http://www.fsv.cvut.cz/vvc/obhajoby.php 

Disertační práce jsou k dispozici v knihovně ČVUT v Praze. Posudky oponentů a teze prací 

jsou k dispozici na oddělení pro vědu a výzkum fakulty stavební ČVUT v Praze. Poster 

příslušné práce je vyvěšen na nástěnce před konáním Vědecké rady fakulty stavební, ČVUT 

v Praze. 

jméno a 

heslo 

k přístupu 

na www 

- 

 

http://www.fsv.cvut.cz/vvc/obhajoby.php
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