
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Ekonomika podniku 
Typ předmětu povinný  dopor. ročník / semestr  
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3(2+1) kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zkouška, zápočet Forma výuky předn., cv.
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.  

Stručná anotace předmětu  
Význam podniku pro ekonomiku a životní prostření, úloha státu. Podnikání, podnikatel, podstata 
podniku a jeho právní formy. Životní cyklus podniku. Podniky (organizace) ziskové a neziskové – 
účel, cíle, podstatné okolí. Podnikové funkce. Organizační struktura. Zásady organizování a výběr 
vhodných osob do funkcí. Pořizování podnikového majetků – financování  a investování. Principy 
řízení podniku. Marketing, získávání zakázek, smlouvy. Provozování podniku- náklady, výdaje, 
výnosy, příjmy. Informační zdroje řízení. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Hačkajlová, L. a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha, 2003 
[2] Hačkajlová, L.: Stavební ekonomika – III. část, ČVUT v Praze, 1998 
[3] Novák, J. a kol.: Ekonomika a management, ČVUT v Praze, 2004 
[4] Němec, V.: Řízení a ekonomika firmy, GRADA Publishing, 1998 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Kalkulace a rozpočtování 1 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4(2+2) kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zkouška, zápočet Forma výuky předn., cv.
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Jiří Novák, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Organizace a normování práce v podniku, členění výrobního procesu, spotřeba času – třídění, 
metody studií práce, časové studie, normování spotřeby práce, normativní soustava ve stavebnictví. 
Odměňování práce, mzda v právních předpisech, mzdový systém, vnitřní mzdový předpis, katalog 
prací. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů, běžné kalkulační metody a techniky, kalkulační 
základny. Metody kalkulací, dynamizace kalkulace. Individuální kalkulace nákladů, kalkulační 
vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek. Řízení nákladů – výrobní kalkulace, výrobní 
faktura, výsledná kalkulace. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Lhotský, O.: Organizace a normování práce v podniku, ASPI, 2005 
[2] Tomší, I., Alinče, F.: Mzdy, předpisy a praxe 2005, ANAG, 2005 
[3] Macík, K.: Jak kalkulovat podnikové náklady, MONTANEX, 1994 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Informační systémy stavební firmy 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2(2+0) kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
Znalosti z řízení stavby a z řízení stavebního podniku. Uživatelská znalost PC, sítí LAN a internetu. 

Vyučující  
Doc. Ing. RNDr. Jaroslav Klvaňa, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Hlavní charakteristiky ISŘR. Vztah mezi ISŘR podniku a okolím. Architektury ISŘR: Vrstvená 
architektura. Hierarchická architektura (TPS, DSS, MIS, ESS). Funkcionální architektura. (Typické 
funkcionální subsystémy a jejich dílčí subsystémy.) Strukturální architektura. Modulární architektura 
a ERP systémy. Zabezpečující subsystémy ISŘR (HW, SW, telekomunikace...) 
Projektování a realizace ISŘR (metodika životního cyklu, alternativní metodologie projektování 
(prototypový přístup, strukturovaný přístup…) Porovnání a kritické zhodnocení různých přístupů. 
Formalizované techniky a nástroje k dekompozici a projektování ISŘR: Blokový diagram toků  
informací, příkazů, materiálových a finančních toků, diagramy datových toků (DFD), E-R diagramy. 
Prostředky CASE (klasifikace, charakteristika, kritické zhodnocení). 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
1].Molnár, Z.:Moderní metody řízení informačních systémů, GRADA Publishing, Praha 1992 
[2] Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems. Macmillan, N.Y. 1991 
[3].Curtis: Business information Systems 
[4] Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů, Ekopress, Praha 1999 
[5] Vrana, I., Richta, K.: Zásady a postup zavádění podnikových informačních systémů, GRADA 
Publishing, Praha 2004 
[6] Voříšek, J.: Strategické řízení IS a systémová integrace, Management Press, Praha 1977 

 
 
 



 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Příprava a řízení staveb 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 5(2+3) kreditů 5 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zkouška, zápočet Forma výuky předn., cv.
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Jiří Novák, CSc. 
 
Stručná anotace předmětu  
Výběr  projektů, nabídková činnost a příprava, vzorové kontrakty. Plánování,předvýrobní a výrobní 
příprava stavby. Metody časového plánování a koordinace stavby. Časový a prostorový model 
stavby, činnosti dle jednotlivých fází projektů. Řízení subdodavatelů a nákupu.  Aplikace metod 
časového plánování. Bezpečnostní management. Legislativní aspekty výstavbových projektů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Jelen, V.: Ekonomika stavebního díla 40, ČVUT v Praze, 2000 
[2] Levy, S.: Project Management in Construction, McGraw-Hill, 2000 
[3] ] Frková J., Tománková J.: Ekonomika stavebního díla 42, Projekt z přípravy a řízení staveb,    
      ČVUT v Praze, 2000 
[4] Novák, J. a kol.: Ekonomika a management, ČVUT v Praze, 2004 
 
 

 
 
 
 



 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Technologie staveb 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3(2+1) kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zkouška, zápočet Forma výuky předn.,cv. 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Vytvoření modelu stavění celku, objektu. Výrobní proces ve stavebnictví jako systém. Výrobní 
proces objektu. Technologická, časová a prostorová struktura stavebního procesu. Pracnost, norma 
času, výpočet doby činnosti. Znázornění časové struktury. Technologické etapy pro sourodé a 
nesourodé objekty. Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní 
dokumenty. Příprava výstavby investičních celků jako systém v podmínkách tržního hospodářství. 
Uplatnění proudové metody stavění při stavění investičních celků v tržních podmínkách. Teoretický 
případ stavění sourodého objektu zařazeného do investičního celku. Využití časoprostorových grafů 
pro modelování časového postupu výstavby. Modelování procesu výstavby pomocí síťových grafů. 
Využití síťové analýzy ve stavebnictví. Využití počítačů pro modelování realizace objektu a pro 
modelování realizace investičního celku. Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a 
investiční celek. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Kůs: Provádění objektů pozemních staveb, ČVUT v Praze, 1982 
[2] Gail, Pánek: Realizace staveb a souborů, ČVUT v Praze, 2000 
 

 
 
 
 
 



 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Teorie řízení 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4(2+2) kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zkouška, zápočet Forma výuky předn., cv.
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Dr. Václav Liška 

Stručná anotace předmětu  
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu, jeho základními funkcemi a 
tendencemi soudobého vývoje této disciplíny. Pochopení základních funkcí managera a zvládnutí 
manažerských přístupů a metod je podmínkou úspěšného řízení firem. Přednášky prezentují přehled 
rozhodujících oblastí managementu tj. jeho historický vývoj, manažerské funkce jako rozhodování, 
plánování, implementace, kontrola, organizování, řízení lidských zdrojů, komunikování, podniková 
kultura a informační systémy v řízení. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Veber, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace, 2000 
[2] Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Grada, 1999 
[3] Veber, J., Srpová, J.: Podnikání malé a střední firmy, 2005 
 

 
 
 
 
 



 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Základy inovačního inženýrství 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4(2+2) kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zkouška, zápočet Forma výuky předn., cv.
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Ing. Pavel Švejda CSc., FEng. 

Stručná anotace předmětu  
Základní pojmy, základní dokumenty, partneři inovačního procesu, pojetí inovačního potenciálu, 
systém podnikového řízení, přehled teorie inovace, inovační podnikání, transfer technologií, 
vědeckotechnické parky, ochrana duševního a průmyslového vlastnictví, příprava projektu 
inovačního produktu. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Švejda, P. a kol.: Základy inovačního podnikání, ISBN 80-903153-1-3, AIP, 2006 
[2] Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612, aktuální čísla 
[3] M. Pittner, P. Švejda: Řízení inovací v podniku, ISBN 80-903153-2-1 
 

 
 
 
 
 



 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Management podniku 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4(2+2) kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zkouška, zápočet Forma výuky před., cvič.
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  
Zvláštnosti podnikání v odvětví stavebnictví a povaha stavebního trhu. Zásady stategického řízení 
stavební firmy, vize, a strategie, základní subsystémy stavebního podniku ve vazbě na dlouhodobou 
stragegii. Výklad jednotlivých částí vnitropodnikového řízení (personalistika, rizikový management, 
jakost, informační technologie, komunikace, bezpečnost práce, inovace). Ppodrobné seznámení s 
operačními pravidly stavební firmy, rozbor soustavy podnikových norem a postupů pro realizaci 
úspěšných projektů a správné hospodaření vnitropodnikových jednotek pro dosahování uvažovaných 
synergií, řízení nákupu, řízení dopravy a mechanizace. 
 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Jirásek, J.:  Strategie, Professional Publishing, 2002 
[2] Keřkovský,M., Drdla, M.: Strategie řízení firemních informací, C. H. Beck, 2003 
[3] Novák, J. a kol.: Ekonomika a management, ČVUT v Praze, 2004 
[4] Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Economia, 2001 
[5] Němec, V.: Řízení a ekonomika firmy, GRADA Publishing, 1998 

 
 
 
 
 



 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Kalkulace a rozpočtování 2 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3(1+2) kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zkouška, zápočet Forma výuky předn., cv.
Další požadavky na studenta  
Ukončený předmět Kalkulace a rozpočtování 1 

Vyučující  
Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  
Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen, legislativní úprava. 
Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Tvorba ceny 
– orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku. Metody tvorby ceny. Rozpočtování, oceňovací 
podklady, hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny 
projektových prací a inženýrských činností.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Kadlčáková, A.: Ekonomika ve stavebnictví 20, Ceny, náklady, kalkulace, ČVUT v Praze, 2005 
[2] Heralová, R., Novák, J., Nováková, J.: Ceny, náklady, kalkulace, ČVUT v Praze, 2000  
[3] Hanna, N., Dodge, H., Pricing, R.: Zásady a postupy tvorby cen, Management Press, 1997  
 

 
 
 
 



 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Finanční řízení a investování 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4(2+2) kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zkouška, zápočet Forma výuky předn., cv.
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  
Finanční management v úrovni podniku, časová hodnota peněz a cena kapitálu, metody financování 
investic, kapitálové rozpočetnictví, běžné financování v úrovni podnik, divize, stavba,zvláštnosti 
financování a reportingu  ve stavebnictví, finanční plánování a analýza, poskytování garancí a 
pojištění stavebních projektů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Prostějovská, Z.: Finannčí řízení a investování, cvičení, ČVUT v Praze, 2006 
[2] Tomek, A. : Finanční řízení ve stavebním podniku. Díl 1,ČVUT Praha 2000 
[3] Němec, V.: Projektový management, GRADA Publishing, Praha,2002 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Účetnictví 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4(2+2) kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zkouška, zápočet Forma výuky předn., cv. 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Ing. Aleš Tomek, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Základy finančního účetnictví, jeho význam a úkoly. Struktura účetnictví podniku. Účetní metodika 
– účetní soustavy, doklady, zápisy, knihy, osnovy, výkazy. Oceňování majetku a závazků 
v účetnictví. Dlouhodobý majetek, jeho pořizování, odpisování a vyřazování z evidence. Zásoby- 
materiálové zásoby, zásoby vlastní výroby.  Finanční majetek a finanční účty. Zúčtovací vztahy. 
Přechodné účty aktiv a pasiv. Mzdové prostředky, zákonné pojistné. Archivace účetních záznamů. 
Návaznost na účetní informační systémy v zemích EU. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Horáková, B.: Stavební firma 20, Účetnictví, ČVUT v Praze, 2003 
[2] Horáková, B.: Stavební firma 20, Účetní příklady, ČVUT v Praze, 1998 
[3] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně novel 
 

 
 
 



 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Plánování a controlling 
Typ předmětu povinný  dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3(1+2) kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zkouška, zápočet Forma výuky předn., cv.
Další požadavky na studenta  
Ukončené předměty: Ekonomika podniku, Kalkulace a rozpočtování 1 

Vyučující  
Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. 
 
Stručná anotace předmětu  
Řízení a plánování nákladů, zdrojů, termínů a produkce. Procesy aktualizace. Řízení a 
vyhodnocování aktuální finanční situace. Srovnávání v čase, analýza odchylek a výkyvů, projekce a 
odhady výsledů. Návrhy řešení a informační podpora pro management z hlediska dlouhodobého 
strategického řízení podniků a krátkodobého operativního řízení.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Synek, J.: Manažerská ekonomika, GRADA Publishing, 1998 
[2] Král, B. a kol.: Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum Praha, 1997 
[3] Vysušil, J.: Manažerská ekonomika, Profess, 1996 
[4] Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování, GRADA Publishing, 1996 
[5] Vollmuth, J.H.: Controlling – nový nástroj řízení, Profess Consulting, 1998 

 
 
 



 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Personalistika a řízení lidských zdrojů 
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3(1+2) kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky před., cvič.
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Metody řízení lidí ve stavební firmě, zvláštnosti stavebnictví, podniková kultura, plánování 
individuálního růstu, metody výběru pracovníků,strategický management lidských zdrojů ve 
stavebnictví, posilování růstu produktivity a výkonnosti pomocí strategického řízení, aplikace 
plánovacího software v řízení lidských zdrojů, řízení lidí při mezinárodních projektech. Vedení lidí, 
týmová práce, obchodní jednání, distribuce informací, delegování pravomocí. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Economia, 2001 
[2] Nekonečný, M.: Motivace pracovního jednání, Management Press, 1992 
[3] Němec, V.: Řízení a ekonomika firmy, GRADA Publishing, 1998 
[4] Emrová, L. - Šafránková, J.: Společenské vědy 15 - Psychologie a sociologie pro techniky, 
ČVUT v Praze, 2000 
 

 
 



 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Trh v EU 
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2(2+0) kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  
Orientace studentů v možnostech působení na evropském stavebním trhu včetně potřebné znalosti 
dokumentů EU. Možnosti exportu stavebních prací v rámci EU, evropské předpisy pro stavebnictví a 
stavební podnikání, technické podmínky působení a uznávání atestů a licencí, evropské normy, 
evropské rozvojové fondy a možnost jejich získání, veřejné zakázky dle direktiv   EU. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Frková, J., Bukovský, J.: Vybrané problémy integrace ČR do EU, ČVUT v Praze, 2003 
[2] Drake,B.:Construction Economics in the Single European Market, Kelvin   Books, 2003 
 

 
 



 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Projekt  řízení firmy 
Typ předmětu  dopor. ročník / semestr  
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3(0+3) kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky projekt 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
 

Stručná anotace předmětu  
Zpracování komplexního příkladu z oblasti řízení firmy  průřezově na všech stupních řízení, 
strategické,taktické a operativní řízení, investiční a provozní okruh,střediskové hospodaření, HSV, 
PSV a ostatní výrobní činnosti,řízení holdingu.   

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Vysušil, J.: Manažerská ekonomika, Profess, 1996 
[2] Němec, V.: Projektový management, GRADA Publishing, Praha,2002 
[3] Dolanský, : Projektový management, GRADA Publishing ,1996 
[4] Synek, J.: Manažerská ekonomika, GRADA Publishing, 1998 
 

 
 
 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Dimenzování nasazení stavební mechanizace 
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu 2+0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky  
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Předmět se zabývá problematikou mechanizace procesů a jejími stupni. Seznámí se s principy práce 
stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu materiálu, dopravu materiálu, stroje a 
zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, zvedací prostředky a stroje a zařízení pro dokončovací 
práce. Principy automatizace a robotizace, vč. vlivu mechanizace stavebních prací na životní 
prostředí. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Vaněk, A.: Moderní strojní technologie a technika zemních prací, Academia, 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Management jakosti a rizika 
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3(2+1) kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky předn., cv.
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc.Ing. Petr Dlask, Ph.D. 
 
Stručná anotace předmětu  
Teoretické a praktické zvládnutí aplikace systémů řízení rizik  a jakosti ve stavební praxi. Systémy řízení 
rizik stavebních projektů, identifikace rizika,třídění rizika, omezování rizika, kvantifikace rizika, 
využití pravděpodobnostních metod  v kvantifikaci rizik, spolehlivostní inženýrství stavebních 
objektů a procesů,modelování náhodných procesů vzniku stavebních poruch,organizace a řízení 
projektů v podmínkách rizika a jeho omezení. 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Tichý, Milík , Ovládání rizika : analýza a management, C.H. Beck Praha, 2006 
[2] Tichý,M.:Applied Methods of Structural Reliability, Kluwer,Dordrecht,1993 
[3] Modarres,M.:Reliability and Risk Analysis, M.Dekker Inc.1993 
[4] Wang,J.,Roush,M.:Risk Engineering and Management, M.Dekker Inc. 2000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Stavebně technologické projektování 
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2(2+0) kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  
Předmět dává ucelený přehled o významu stavebně technologické přípravy pro racionální a 
ekonomické provedení stavby. Zdůvodňuje nezbytnost této činnosti, její členění a návaznosti. Uvádí 
metodiku zpracování stavebně technologických projektů v období investiční přípravy stavby a v 
době její výrobní přípravy, tj. v době po převzetí zakázky do výrobního programu firmy. Umožňuje 
tvorbu podkladů pro řízení a zabezpečování výroby a pro sledování staveništního provozu tak, aby 
byla zajištěna jeho rentabilita. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Jarský, Č a kol.: Příprava a realizace staveb, ČVUT v Praze, 2003 
[2] Svačina: Vývoj nových technologií stavebních procesů. TU Košice 1995 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Realizace objektů a celků 
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2(0+2) kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky projekt 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  
Výrobní proces ve stavebnictví jako systém. Hlavní zásady a termíny. Vlastnosti výrobního procesu 
objektu a investičního celku a rozdíly oproti průmyslové výrobě. Stavba, objekt, stupeň 
rozestavěnosti, technologická etapa, konstrukce, konstrukční prvek jakožto výrobky. Klasifikace a 
třídění stavební produkce. Úloha investora, projektanta a dodavatele, vzájemné vazby.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Jarský, Č a kol: Příprava a realizace staveb, ČVUT v Praze, 2003 
[2] Kůs: Provádění objektů pozemních staveb, ČVUT v Praze, 1982 
[3] Gail, Pánek: Realizace staveb a souborů, ČVUT v Praze, 2000 
 

 



 
 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Nové speciální technologie 
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2(2+0) kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 
 
Stručná anotace předmětu  
Seznámení se širokou paletou moderních technologií užívaných při realizaci netradičních objektů a 
při plnění náročných požadavků zákazníka. Prohloubení znalostí získaných při přednáškách 
technologie o zkušenosti a poznatky odborníků z praxe. Technologie používané jak při realizaci 
novostaveb, tak i při rekonstrukcích budov a při ochraně památek. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1]Vaněk, A.: Moderní strojní technologie a technika zemních prací, Academia, 2003 
 

 



 
 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Facility management 
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2(2+0) kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Ing. Dana Čápová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  
Provoz a údržba staveb jako součást životního cyklu staveb, předpoklady  pro kvalitu a funkčnost 
díla v etapách realizace projektu – hodnotový management a constructability, proces řízení kvality a 
vliv na možnosti  údržby,odstraňování vad a nedodělků- záruční postupy,řízení provozu a udržení 
provozuschopnosti staveb, stavební údržba – organizace a řízení, financování údržby, externí 
dodavatelství údržbových prací, vazby na facility management subdodávek. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Tománková, J.: Určování nákladů životního cyklu budov, Rozvoj bydlení IV,                        
ČVUT v Praze, 2006 
[2] Vyskočil, Štrup:Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů (Facility Management), 
Professional Publishers Praha, 2006 
[3] Bradáč, Fiala.: Rádce majitele nemovitosti, Linde Praha 
[4] Anton, P., Goller, S.: Oprava a údržba privatizovaných domů, Nový byt, 1998 
[5] Anton, P., Goller, S.: Byty a bytové domy, 2001 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Příprava a řízení developerských projektů 
Typ předmětu Povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2(2+0) kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Jiří Novák, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Organizace projektového týmu, zákaznická politika, výběr projektů,nabídková činnost a příprava, 
marketing v developerském projektu,  cíle projektů, dokumenty projektu, plánování,  předvýrobní a 
výrobní příprava stavby, metody časového plánování a koordinace stavby (CPM, PERT), řízení 
subdodavatelů a nákupu, legislativní aspekty výstavbových projektů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Němec V.: Projektový management, GRADA Publishing, 2002 
[2] Prostějovská Z.: Finannčí řízení a investování, cvičení, ČVUT v Praze, 2006 
 



 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního 
předmětu 

 

  

Smluvní management 

Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2(2+0) kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Ing. Dana Měšťanová, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), správní řád, řízení smluvních 
vztahů v rámci podniku a projektů, využití standardních smluv, použití předem připravených 
procedur pro tvorbu smluv a řízení jejich rizik, smluvní řešení dílčích fází životního cyklu stavby, 
metody vyhýbání se sporům, arbitrážní a soudní spory v oblasti stavebních smluv, příprava důkazů a 
dokladů během stavby, standardizace smluv s dodavateli materiálů a technologií a poddodavateli 
stavebních prací, veřejné zakázky, koncesní zákon. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu  
[2] Správní řád 500/2004 sb. 
[3] Vzorové smlouvy pro stavebnictví v ČR, FIDIC 
[4] 137/2006 Zákon o veřejných zakázkách 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Developerský projekt 
Typ předmětu Povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3(0+3) kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky projekt 
Další požadavky na studenta  
Souběžné studium předmětu:  Příprava a řízení developerských projektů 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  
Propočet ekonomické efektivnosti investice. Sestavení feasibility studie. Analýza trhu při přípravě 
developerského projektu. Stanovení rozsahu projektu. Sestavení CF a investiční anlaýza projektu. 
Financování investic, analýza a ocenění jednotlivých finančních zdrojů. Rizika investičního záměru 
a jejich zmírňování. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Prostějovská, Z.: Finannčí řízení a investování, cvičení, ČVUT v Praze, 2006 
[2] Němec, V.: Projektový management, GRADA Publishing, 2002 
 

 



 
 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Oceňování nemovitostí 
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2(2+0) kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet  Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  
Vybrané pojmy z oblasti oceňování nemovitostí, metody oceňování nemovitostí, účel a použití,  
teorie oceňování. Informace z oblasti ocenění nemovitostí využitelné pro stanovení či korekci 
hodnoty stavební firmy. Účetní zobrazení nemovitého majetku stavebních firem.Využití oceňování 
majetku pro řízení kapitálových investic a finančních operací firmy. 
Prohloubení znalostí z bakalářského studia z oceňování  nemovitostí, které jsou využitelné pro 
stavební firmy, developerské a realitní organizace. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 
[1] Ort, P.: Moderní metody oceňování majetku na tržních principech, BIVŠ Praha, 2006 
[2] Bradáč, A. : Oceňování a právní vztahy, Linde Praha,1999 
[3] Štefan,R.: Oceňování nemovitostí, VŠE Praha, 2003 
 

 



 
 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Projektový management investičních projektů 
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3(2+1) kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky předn.,cv. 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  

Doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  
Řízení, projektový přístup k řízení, projekt. Definování cílů projektu. Strukturování projektu do 
činností. Projektový manažer a projektový tým. Organizace a řízení  projektu - rizika projektu, 
ohodnocování činností projektu, koordinace, přehled oblastí znalostí projektového řízení. Techniky a 
technologie projektového  řízení. Projektové řízení ve výstavbě - organizování,  plánování, řízení a 
kontrola výstavbových projektů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Dlask, P., Beran, V.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, Academia, 2005 
[2] Hačkajlová, L.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha 2001 
[3] Adamec, F.: MS Project - řízení projektů, GRADA Publishing, Praha 1997 
 

 



 
 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Projekt z projektového managementu 
Typ předmětu Povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3(0+3) kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky projekt 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  
Aplikace projektového přístupu k řízení výstavbových projektů: získání záměru, orientace na 
projektoví management (PM), verifikace a racionalizace záměru, ověření realizovatelnosti záměru, 
PM projektování, PM realizace, PM užití výsledků. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Dlask, P., Beran, V.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, Academia, 2005 
[2] Hačkajlová,L.: Stavební ekonomika a management., Sobotáles, Praha, 2001 
[3] Adamec, F.:  MS Project - řízení projektů, GRADA Publishing, Praha 1997 
 

 



 
 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Projekt inovačního produktu 
Typ předmětu Povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2(0+2) kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky projekt 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  
 
Zpracování projektu v souladu se systémy projektového řízení, zejména LOG FRAME, se zařazením 
cílů projektu do číselníku oborů dle CEP. Součástí projektu budou kromě zaměření, cílů a druhu 
výsledků ekonomické ukazatele příjemce, ekonomické a technické parametry, etapy, základní 
termíny, rozpočet a přínosy projektu v ekonomické, technické, společenské a sociální oblasti. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Švejda, P. a kol.: Základy inovačního podnikání , ISBN 80-903153-1-3 
[2] M. Pittner, P. Švejda: Řízení inovací v podniku, ISBN 80-903153-2-1 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Inovační podnikání 
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2(2+0) kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  

Ing. Pavel  Švejda, CSc., FEng. 

Stručná anotace předmětu  
 
Základní pojmy. Inovační strategie, inovační politika. Technologický profil ČR. Management 
inovací, teorie inovace a inovační řády, marketing inovací, inovační proces a jeho financování, 
Efektivnost inovací. Inovační inženýrství. Investiční proces staveb. Mezinárodní spolupráce v oblasti 
inovačního podnikání, základní projekty a činnosti na podporu inovačního podnikání v ČR a ve 
světě. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Švejda, P. a kol.: Inovační podnikání, AIP, 2007 
[2] M. Pittner, P. Švejda: Řízení inovací v podniku, ISBN 80-903153-2-1 
[3] Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612, aktuální čísla 
 

 



 
 
 
 
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Systém výzkumu a vývoje inovací v ČR 
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2(2+0) kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  

Ing. Pavel  Švejda, CSc., FEng. 

Stručná anotace předmětu  
Základní pojmy, Programy vědy a výzkumu, Systém inovačního podnikání v ČR, Inovační 
infrastruktura ČR, Regionální inovační infrastruktura, Inovační proces, Inovační potenciál, Statistika 
inovací, Inovační strategie, Inovační politika, ,  Mezinárodní spolupráce ČR v oblasti vědy, 
výzkumu a inovací. Inovace ve stavebnictví, Typy dokumentů - vize, strategie, politika, program a 
projekt. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Průvodce systémem veřejné podpory VV v ČR, ISBN 80-7329-112-6 
[2] M. Pittner, P. Švejda: Řízení inovací v podniku, ISBN 80-903153-2-1 
[3] Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612, aktuální čísla 
 

 
 


