
Tematické okruhy magisterských studijních programů 
 
Státní závěrečné zkoušky (SZZ) – navazující magisterské studijní programy  
 
SZZ se skládá ze dvou částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť: 
 
a) obhajoby diplomové práce,  
b) ústní zkoušky z jednoho tematického okruhu. 
 
 
Studijní obor: Konstrukce pozemních staveb 
 
Konstrukce pozemních staveb 
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na 
základní principy analýzy konstrukcí, navrhování a realizace konstrukcí pozemních staveb. Týká se 
konstrukcí betonových, zděných, ocelových, dřevěných a zakládání staveb. 
 
Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby 
 
1 okruh podle katedry, na které byla zpracována diplomová práce: 
K132, K133, K134  Mechanika a inženýrské konstrukce 
K135, K136, K137  Geotechnika a dopravní stavby 
 
Mechanika a inženýrské konstrukce 
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na 
základní principy statické a dynamické analýzy konstrukcí, zakládání staveb, navrhování 
betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí. 
 
Geotechnika a dopravní stavby 
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na 
základní principy geotechniky, navrhování podzemních, silničních a železničních staveb. 
 
Studijní obor: Vodní hospodářství a vodní stavby 
 
Vodní hospodářství a vodní stavby 
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci v dané oblasti. Zkouška může 
podle zaměření tématu DP zahrnovat problematiku hydrauliky a hydrologie, vodních toků a 
vodních staveb, vodního hospodářství krajiny a vodního hospodářství obcí.  
 
Studijní obor: Materiálové inženýrství 
 
Materiálové inženýrství 
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na 
problematiku vlastností a využití různých materiálů ve stavebnictví, transportní procesy 
v materiálech a základy fyzikální chemie. 
 
 
 
 
 
 

 



Studijní obor: Management a ekonomika ve stavebnictví 
 
Management a ekonomika ve stavebnictví  
Odborná zkouška týkající se tematicky diplomové práce. Zkouška bude podle zaměření tématu DP 
zahrnovat problematiku: podnikového managementu, financování, hodnotového managementu, 
facility managementu, oceňování nemovitostí. 
 
Studijní obor: Projektový management a inženýring  
 
Projektový management  
Odborná zkouška týkající se tematicky diplomové práce. Zkouška bude podle zaměření tématu DP 
zahrnovat problematiku: projektového managementu, financování, inženýringu, developmentu, 
facility managementu. 
 
Studijní obor: Stavební management  
 
Stavební management  
Odborná zkouška týkající se tematicky diplomové práce. Zkouška bude podle zaměření tématu DP 
zahrnovat problematiku: kalkulací a nabídek, přípravy a řízení staveb, ekonomiky podniku, 
managementu podniku, finančního řízení a investování. 
 
Studijní obor: Příprava, realizace a provoz staveb 
 
Příprava, realizace a provoz staveb  
Odborná zkouška týkající se tematicky diplomové práce. Zkouška bude podle zaměření tématu DP 
zahrnovat problematiku: příprava a řízení projektů (metody), technologické postupy a časové 
plánování, POV, DIO, DIR, řízení a kontrola jakosti ve stavebnictví, BOZP ve stavební firmě, 
řízení správy, provozu a údržby staveb. 
 
Studijní obor: Inženýrství životního prostředí 
 
Krajinné inženýrství 
Odborná zkouška týkající se tematicky diplomové práce. Zkouška může podle zaměření tématu DP 
zahrnovat problematiku pozemních, podzemních, dopravních či vodohospodářských inženýrských 
staveb, a dále otázky jejich návrhu, výstavby a provozu ve vztahu ke složkám životního prostředí. 
 
Studijní obor: Integrální bezpečnost staveb  
 
1 okruh podle katedry, na které byla zpracována diplomová práce: 
K124        Požární bezpečnost 
K125        Aktivní požární ochrana budov 
K133, K134   Pasivní požární ochrana budov  
 
Požární bezpečnost 
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na 
základní principy požární prevence, represe, legislativy a ochrany životního prostředí se zaměřením 
na teorie modelování a navrhování kompletačních konstrukcí.  
 
Aktivní požární ochrana budov 
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na 
základní principy požární prevence, represe, legislativy a ochrany životního prostředí se zaměřením 
na teorie modelování a navrhování požárně technických zařízení budov.  

 



Pasivní požární ochrana budov 
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na 
základní principy požární prevence, represe, legislativy a ochrany životního prostředí se zaměřením 
na teorie modelování a navrhování nosných konstrukcí vystavených požáru.  
 
Studijní obor: Architektura a stavitelství 
 
Architektonické navrhování 
Odborná zkouška, tematicky navazující na diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na 
problematiku architektonického a provozně - dispozičního řešení jednotlivých druhů staveb, a to 
z hlediska soudobých nároků, ale i v kontextu dějin architektury a stavitelství. 
 
Studijní obor: Budovy a prostředí 
 
1 okruh podle katedry, na které byla zpracována diplomová práce: 
K124  Konstrukce budov 
K125  Technická zařízení budov 
 
Konstrukce budov 
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zahrnovat 
všeobecný odborný přehled v problematice konstrukcí budov. 
 
Technická zařízení budov 
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zahrnovat 
všeobecný odborný přehled v problematice technických zařízení budov. 
 
Studijní obor: Geodézie a kartografie 
 
Geodézie a kartografie 
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Obsahem zkoušky jsou 
znalosti z obecného teoretického základu, technické geodézie a kartografie, mapování, kartografie, 
základů GIS, DPZ a fotogrammetrie. Z oblasti teoretické geodézie znalosti tíhového pole Země, 
teorie výšek, astronomicko-geodetické sítě, základní souřadnicové a výškové soustavy, metody 
kosmické geodézie, družicová altimetrie a další související témata. Oblast inženýrské geodézie 
pokrývají rozbory přesnosti, vytyčovací sítě, kontroly parametrů vytyčování v investiční výstavbě, 
měření posunů a základy důlního měřictví. 
 
Studijní obor: Geomatika 
 
Geomatika 
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Obsahem zkoušky jsou 
znalosti z obecného teoretického základu, teorie grafů, numerická matematika a statistika. Relační 
databáze, jazyk SQL, návrh a normalizace databáze, skriptovací jazyky, objektové programování a 
návrhové vzory. Aplikace fotogrammetrie v geoinformatice, fyzikální principy DPZ, druhy 
radiometrů a skenerů, družicová měření DPZ. Vektorový a rastrový model prostorových dat, 
topologický data, zdroje dat pro databázi GIS, funkční nástroje GIS, jmenovitě softwarové produkty 
ArcGIS. Znalosti z oboru technické, teoretické a inženýrské geodézie, katastru nemovitostí a 
fotogrammetrie. Kartografická zobrazení a mapová díla. Distribuované zpracování geoinformací, 
webové služby a softwarové nástroje pro publikování map a geodat na internetu.  

 
 
 

 



Studijní obor: Inteligentní budovy 
 
Inteligentní budovy 
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Předmětem zkoušky jsou 
znalosti z problematiky inteligentních budov se zaměřením na koncepční rozhodování a integrované 
řešení v environmentálních a energetických souvislostech.  
 
Studijní obor: Building Structures 
 
Building Structures  
Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na 
základní principy analýzy konstrukcí, navrhování a realizace konstrukcí pozemních staveb. Týká se 
konstrukcí betonových, zděných, ocelových, dřevěných a zakládání staveb. 
 

 


