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Charakteristika studijního oboru (studijního programu)
Studium je zaměřeno na zvládnutí základních principů realizace pozemních, dopravních a vodohospodářských 
staveb. V prvním až třetím ročníku je studium založeno jak na předmětech teoretického základu oboru (stavební 
mechanika, základy navrhování konstrukcí z betonu, oceli, dřeva, mechanika zemin, zakládání staveb, pozemní 
stavby, dopravní inženýrství, hydraulika, životní prostředí), tak i na předmětech odborných, zaměřených převážně 
na oblast realizace staveb a technologii. Ve čtvrtém ročníku mají studenti možnost specializace formou volby 
povinně volitelných předmětů ve třech oblastech – pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby. 
Odborné vzdělání je doplněno vybranými společenskovědními a ekonomickými předměty, studenti jsou rovněž 
vedeni k praktickému využívání výpočetní techniky v průběhu celého studia. 

Základní odlišnost od studijního programu Stavební inženýrství (akreditovaného na Fakultě stavební ČVUT): 
Důraz je kladen zejména na praktické zvládnutí problematiky přípravy, realizace a provozu pozemních a 
inženýrských staveb včetně problematiky ochrany a udržitelného využití vodních zdrojů. Jedná se o profesně 
orientovaný bakalářský studijní program, nepředpokládá se následná akreditace navazujícího magisterského 
programu.

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia
V praxi se mohou absolventi bakalářského studijního oboru uplatnit zejména v oblasti přípravy, realizace, údržby 
a provozování pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb. Získané vědomosti mohou dobře uplatnit v 
praxi také v oblasti výroby stavebních hmot, ochrany a tvorby životního prostředí, ve státní správě, v institucích 
zabývajících se organizací dopravy, v obchodní sféře. 
Základní cílem studia je vychovat vysokoškolsky vzdělaného odborníku zaměřeného převážně na oblast realizace 
staveb, který pro absolvování bakalářského studia odejde do praxe. U České komory autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě má též možnost získat autorizaci jako autorizovaný stavitel.
Nejlepší absolventi bakalářského studia mohou být na základě úspěšného přijímacího řízení přijati ke studiu 
v některém již akreditovaném studijním oboru programu Stavební inženýrství. 

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

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 
v akademickém roce

předpoklad cca 100  



Bb – Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební
Název studijního programu Stavitelství
Název studijního oboru Realizace pozemních a inženýrských staveb
Místo uskutečňování studijního 
oboru

Praha

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 stavitelství z oboru pozemních, dopravních staveb 
vodohospodářského inženýrství, technologie staveb a managementu ve stavebnictví v Ústřední knihovně ČVUT a 
literaturou Národní technické knihovny, 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. 


