
 
Bb – Rozšíření akreditace SP / prodloužení doby platnosti akreditace SP 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební 
Název studijního programu 3607 T – Stavební inženýrství 
Název studijního oboru Stavební management 
Charakteristika žádané změny 
Rozšíření akreditace studijního programu o nový studijní obor podle §80 odst. 3 zákona o vysokých školách. 

 
Nový obor je určen jako navazující magisterský obor pro absolventy všech stávajících, již akreditovaných 
bakalářských neekonomických oborů studijního programu Stavební inženýrství a studijního programu 
Architektura a  stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze. Obor je určen také pro absolventy velkého počtu  
bakalářských programů a oborů dalších stavebních fakult vysokých škol v ČR a SR.  
 
Absolvent se stane univerzálně technicky a ekonomicky vzdělaným  odborníkem se širokou možností uplatnění 
na trhu práce. K základu odborných technických znalostí z bakalářského studia, získá  v magisterském studiu 
navrhovaného oboru znalosti z oblasti managementu a ekonomiky. Rozsáhlá nabídka volitelných předmětů 
umožní studentům  podle vlastních preferencí speciální zaměření na:  podnikový management, technologii 
realizace staveb, development nemovitostí a facility management, projektové řízení, inovační inženýrství. 
 
Absolventi se uplatní především v ve funkcích středního a vrcholového managementu investorských organizací, 
projekčních kanceláří a stavebních firem. Další možnosti uplatnění jsou v realitních a developerských  
organizacích, státních institucích (stavební úřady), bankách, resp. při vlastním podnikání. 
  

 
Název studijního oboru  
Charakteristika žádané změny 

 

Prostorové zabezpečení studijního programu 
Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu – doba platnosti nájmu  
Informační zabezpečení studijního programu 
Pro zabezpečení výuky v předmětech navrhovaného studijního programu je k dispozici řada základní literatury – 
knih a skript, řada aktuálních informací, např. v souvislosti se změnami zákonů a předpisů bude zveřejňována na 
internetových stránkách jednotlivých kateder, zajišťujících výuku. 
Kromě fakultních počítačových učeben je pro studenty k dispozici 6 katedrových učeben,vybavených výpočetní 
technikou s aktualizovaným základním programovým vybavením, např. software pro kalkulace nákladů a 
rozpočtování – Callida a KROS (ÚRS Praha), pro časového plánování MS Project, ASPE program a pod. 

Adresa www stránky s původními charakteristikami předmětů /kontaktní osoba 
http://www.fsv.cvut.cz/akredit/                                    Doc. Ing. Jiří Novák, CSc.,  novak@fsv.cvut.cz  
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