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Usnesení Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT v Praze ze dne 6.11.2014

4. Prodlouženi akreditace magisterských studijních programů Stavební inženýrství a Budovy a 
prostředí

VR FSv ČVUT v Praze schvaluje podle §30 odst. 1b) Zákona č.111/98 Sb. návrh prodloužit akreditaci 
navazujících magisterských studijních programů 

Stavební inženýrství – studijní obory Konstrukce pozemních staveb
Konstrukce a dopravní stavby
Materiálové inženýrství
Vodní hospodářství a vodní stavby 
Inženýrství životního prostředí 
Projektový management a inženýring
Stavební management
Příprava, realizace a provoz staveb 

Budovy a prostředí – studijní obor Budovy a prostředí 
Civil Engineering – studijní obor Building Structures
Buildings and Environment – studijní obor Buildings and Environment.

Žádost o prodloužení akreditace bude postoupena Akreditační komisi.  



A – Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského  stud. programu
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební STUDPROG st. doba titul
Název studijního programu Civil Engineering N3648 1,5 Ing.
Původní název SP platnost předchozí akreditace 20.7.2015
Typ žádosti prodloužení akreditace druh rozšíření 
Typ studijního programu navazující magisterský
Forma studia prezenční 

rigorózní
řízení KKOV

Building Structures 3607T030Názvy studijních oborů 

Adresa www stránky http://www.fsv.cvut.cz/akredit/simgr2014/ jméno a heslo k přístupu na www 
Schváleno VR /UR /AR VR FSv ČVUT datum
Dne 6.11.2014

podpis
rektora

Kontaktní osoba prof. Jiří Máca e-mail maca@fsv.cvut.cz

http://www.fsv.cvut.cz/akredit/simgr2014/


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 Civil Engineering
Název studijního oboru Building Structures
Garant studijního oboru Doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání

Ano – autorizovaný inženýr
Vzdělání splňuje požadavky stanovené zákonem č. 360/1992 Sb. v §8, tj. 
vysokoškolské vzdělání získané studiem ve studijním oboru v oblasti 
uvedené v § 5 odst. 3 zákona nebo příbuzném studijním oboru v 
bakalářském studijním programu se standardní dobou studia nejméně čtyři 
roky nebo v magisterském studijním programu.
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)
Studium na magisterském stupni je zaměřeno na prohloubení teoretických a praktických znalostí získaných 
v bakalářském studiu. Je zaměřeno na problematiku pokročilého navrhování nosných konstrukcí pozemních 
staveb včetně analýzy interakce nosných a nenosných konstrukčních prvků budov. Studijní plán je rozdělen do tří 
semestrů, každý v hodnotě 30 ECTS kreditů. V 1. a 2. semestru jsou v učebním plánu předměty teoretického 
základu (stavební mechanika) s návazností na profilové odborné předměty, zahrnující navrhování konstrukcí 
z jednotlivých materiálů (betonových, ocelových, dřevěných) a zakládání. Studium zahrnuje rovněž předměty 
vztahující se k využití výpočetních metod a k projektování s počítačovou podporou. V průběhu studia mají 
studenti možnost výběrem volitelných předmětů profilovat své zaměření. Poslední semestr studia je věnován 
výhradně zpracování diplomové práce.  

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia
Obor připravuje především odborníky pro navrhování, výstavbu a provoz konstrukcí pozemních staveb, 
absolventi najdou své uplatnění též ve státní správě, ve výzkumu a vývoji nových pokročilých konstrukcí a 
materiálů pro výstavbu budov.  
Cílem studia je připravit absolventy se širokým odborným záběrem, kteří by měli snadno najít uplatnění v 
projektování i realizaci konstrukcí budov. Důraz je kladen zejména na komplexní přístup k řešení náročných 
problémů.  
Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studijním programu. 

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon


Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace)
Změnou oproti stávajícímu učebnímu plánu je snížení počtu povinných předmětů a zkoušek. Jeden z povinných 
předmětů stávajícího učebního plánu (Materials Engineering) byl přesunut do učebního plánu bakalářského 
studia, se záměrem posílení profesního zaměření absolventů bakalářského studia oboru, odcházejících po 
bakalářském studiu do praxe, případně na jiné vysoké školy. Důsledkem této změny je zvýšení hodinové dotace 
několika povinných předmětů.  
http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/programy.php

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 
v akademickém roce

Je přijímáno 5-10 uchazečů v akademickém roce, do 
výuky se zapisují též zahraniční studenti výměnných 
programů 

http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/programy.php


Bb – Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební
Název studijního programu Civil Engineering
Název studijního oboru Building Structures
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 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. 



C -- Studijní plán oboru
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze
Součást vysoké školy Fakulta stavební
Název studijního programu Civil Engineering
Název studijního oboru Building Structures
Název předmětu rozsah zakončení druh přednášející dop.sem.
Mathematics 4 2P+2C z,zk p doc.RNDr. Ondřej Zindulka, CSc. 1
Building Structures 2P+2C z,zk p doc.Ing. Vladimír Žďára, CSc. 1
Numerical Analysis of Structures 2P+2C z,zk p doc.Ing. Jan Zeman, Ph.D. 1
Concrete Structures 3 2P+2C z,zk p doc.Ing. Petr Štemberk, Ph.D. 1
Steel Structures 2 2P+2C z,zk p doc. Ing. Martina Eliášová, CSc. 1
Structural Design Project 3 4C kz p  -- 1
Dynamics of Structures 2P+2C z,zk p doc.Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. 2
Experimental Analysis 1P+2L kz p Ing. Tomáš Plachý, Ph.D. 2
Concrete Structures 4 2P+2C z,zk p doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. 2
Timber Structures 2 2P+1C z,zk p doc.Ing. Petr Kuklík, CSc. 2
Foundation 2 2P+2C z,zk p Ing. Jan Záleský, CSc. 2
Structural Design Project 4 4C kz p  -- 2
Numerical mathematics and modelling 1P+1C z pv doc.RNDr. Petr Mayer, Ph.D. 1 nebo 2
Diagnostics of Building Structures 1P+1C z pv doc.Ing. Eva Burgetová, CSc. 1 nebo 2
Basis of Bridges Design 1P+1C z pv Ing. Roman Šafář, Ph.D. 1 nebo 2
Thin wall and composite structures 1P+1C z pv prof.Ing. František Wald, CSc. 1 nebo 2
Diploma thesis 30 kreditů z p 3

Obsah a rozsah SZZk
SZZk se skládá ze 2 částí:
a) Obhajoba diplomové práce,
b) Zkouška z tematického okruhu - Konstrukce pozemních staveb

Požadavky na přijímací řízení
Úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební inženýrství. Úspěšné složení přijímací zkoušky - písemný test z
oborových tematických okruhů (požadavky odpovídají obsahu zkoušky z tematických okruhů SZZk).

Další povinnosti / odborná praxe
Nejsou stanoveny.

Příklady obhájených diplomových prací http://www.fsv.cvut.cz/public/prace.php

Rehabilitation check of existing building with additional floor
Numerical analysis of the Mock-Up-Josef experiment
Sports hall with arched roof
Structural design of timber resindental buildings
Analysis of concrete bridge decks and roofs reinforced with FRP plank

Závěrečné kvalifikační práce studentů FSv ČVUT v Praze jsou veřejnosti přístupny v souladu s §47b odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách)
nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby. Diplomové práce jsou přístupny na pracovišti FSv, kde bude obhajoba probíhat. Po obhajobě jsou diplomové
práce veřejnosti přístupny včetně oponentských posudků a výsledků obhajoby na pracovišti, kde obhajoba proběhla.

Návaznost na předchozí studijní program
Studijní obory bakalářských studijních programů zaměřených na stavební inženýrství a/nebo stavitelství.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Mathematics 4
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+2C hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.RNDr. Ondřej Zindulka, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Introduction to subject. Review of elementary matrix algebra.  
2. Eigenvalues, eigenvectors and eigenspaces of matrices. 
3. Gershgorin theorem, symmetric matrices, positive definite matrices. 
4. Norms of vectors and matrices. Spectral norm. Condition number. 
5. Variational principle for linear equations systems. Iterative methods of linear equations systems solution. The
steepest descent and conjugate gradient method. 
6. Initial value problem for ordinary differential equation. Fundamental system and general solution of linear ODE. 
7. Dot product and orthogonality of continuous functions. Boundary value problems.  
8. Eigenvalues and eigenfunctions of a boundary value problem. Existence and uniqueness of a solution. 
9. Linear differential operators. Positive operators. Spectra. Fredholm theorem. 
10. The energy of an equation. Variational principle. 
11. Failure of the variational principle. Energy and stability. 
12.-13. Application: The deflection of simply supported and clamped beams.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] K. Rektorys: Solving ordinary and partial boundary value problems in science and engineering, CRC Press 1999,
ISBN 0-8493-2552-8.
[2] O.Zindulka: Matematika 3, Fakulta stavební, 1. vydání, duben 2007, ISBN 978-80-01-03678-5



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Building Structures
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+2C hod. za týden 4 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Vladimír Žďára, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Construction of pitched roofs - basic and advanced principles 
2. Structural design of long span buildings - bended structures  - truss and frame structures. 
3. Structural design of long span buildings - compressed structures - arc structures. 
4. Structural design of long span building  - tension structures - hanging, suspended and pneumatic structures. 
5. Structural design of long span building - space structures  -spatial lattices, folded plates, shells. 
6. Structural design of long span building - cable networks, membrane structures, tensgrids 
7. Structural design of multi-storey buildings - basic concept of stability and rigidity of structures  
8. Structural design of multi-storey buildings - the core systems, basic design of structures, materials, technology
and joints 
9. Structural design of multi-storey buildings - the tube systems, basic design of structures, materials, technology
and joints 
10. Structural design of multi-storey buildings - the tube-in-tube systems, superstructures 
11. Reconstruction and modernization of long span buildings  
12. Reconstruction and modernization of multi-storey buildings 
13. Integrated design of the long span and  multi-storey buildings

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Allen, E;   Zalewski, W:  Form and Forces: Designing Efficient, Expressive Structures. ISBN-13:
978-0470174654 , 2009
[2] Schodek,D.;Bechthold, M : Structures. 2013 ISBN-13: 978-0132559133



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Numerical Analysis of Structures
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+2C hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Jan Zeman, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Students will understand all essential steps of the Finite Element Method and will be able to apply it to basic
problems of structural mechanics and heat transfer.   
1. Overview of direct stiffness method of structural mechanics.  
2.-3. Weak solution of one-dimensional elasticity equations (Galerkin method, numerical integration, principle of
the Finite Element method).  
4.-5. Steady state heat conduction in one dimension.  
6.-7. Deflection of thin beams. 
8. Mid-term review test 
9.-10. Two-dimensional heat conduction, triangular finite elements.  
11.-12. Two-dimensional elasticity 
13. Convergence of Finite Element Method

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] J. Fish and T. Belytschko: A First Course in Finite Elements, John Wiley & Sons, 2007
[2] P. Krysl: A Pragmatic Introduction to the Finite Element Method for Thermal and Stress Analysis, World
Scientific Press, 2006
[3] Z. Bittnar, J. Šejnoha: Numerical Methods in Structural Mechanics, ASCE Press, 1996



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Concrete Structures 3
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+2C hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Petr Štemberk, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Review (behaviour of material - short-time and long-time, design of reinforced concrete cross-section for bending
and shear action, deformation of structures). 
2. Design of reinforced concrete slab for combination of bending and torsion moment in general point - introduction
and theory. 
3. Design of reinforced concrete slab for combination of bending and torsion moment in general point - examples of
calculation. 
4. Design of reinforced concrete wall in general point for general loading. 
5. Plastic behaviour of reinforced concrete structures. 
6. Simplified design of reinforced concrete slab of general layout. 
7. Examples of analysis of reinforced concrete slabs and walls of general shape using software. 
8. Strut-and-tie models - history, basic concepts and principles of defining strut-and-tie models. 
9. Strut-and-tie models - definition of discontinuity regions and examples of their solution. 
10. Strut-and-tie models - detailed example of design of reinforced concrete member. 
11. Foundations - types and methods of design. 
12. Advanced reinforced concrete structures - general overview and methods of design. 
13. Advanced reinforced concrete structures - examples of design.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] J. Procházka, P. Štemberk: Design Procedures for Reinforced Concrete Structures, ČVUT v Praze, 2012.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Steel Structures 2
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+2C hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Introduction: stability of compressed members, lateral and torsional stability in bending,  
2. Stability of plates, torsion and stress combination 
3. Thin walled cold formed structures 
4. Connection: pin, semi rigid and rigid joints 
5. Global analysis of portal frames, industrial halls with crane 
6. Fatigue of steel structures 
7. Composite steel and concrete structures 
8. Tall buildings 
9. Large span structures 
10. Towers, masts and chimneys 
11. Storages, silos and tanks 
12. Industrial structures 
13. Aluminium alloys, stainless steel

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] EN 1993-1-1: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
[2] Silva L.S., Simoes R., Gervásio, H.: Design of steel structures. ECCS Eurocode Design Manuals, Ernst & Sohn,
2010, 438 p.
[3] Trahair, N.S., Bradford M.A., Nerthercot, D.A., Gardner, L.: The behaviour and design of steel structures to
EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 p.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Structural Design Project 3
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 4C hod. za týden 4 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

Stručná anotace předmětu

Projekt zapisuje student na jedné z kateder podle vlastního výběru. Výuka je zaměřena na navrhování nosných
konstrukcí budov. Obsahem práce je statická část projektové dokumentace zadaného objektu, koncepční návrh,
variantní řešení vybraných částí konstrukce s vyhodnocením. Zadáním může být též řešení vybraného problému
užitím numerické analýzy, případně experimentů s vyhodnocením výsledků, součástí je souhrn poznatků z literatury.
Požadovaným výstupem předmětu je též prezentace práce s diskusí.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] podle tématu zadané práce dle doporučení vedoucího projektu



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dynamics of Structures
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+2C hod. za týden 4 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. introduction to the dynamics, degrees of freedom, deflection of elastic structures equation of motion, initial
conditions, systems with single degree of freedom  
2. systems with single degree of freedom, harmonic loading, resonance, magnification factor  
3. systems with single degree of freedom - rotational vibration  
4. systems with single degree of freedom - damped vibration  
5. systems with multiple degrees of freedom, the stiffness method  
6. systems with multiple degrees of freedom, the compliance method  
7. systems with multiple degrees of freedom  
8. test (single degree of freedom),  
9. systems with multiple degrees of freedom, response to harmonic loading  
10. systems with multiple degrees of freedom, mode superposition method  
11. impact loading  
12. earthquake loading  
13. systems with continuously distributed mass

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] R.W. Clough, J. Penzien: Dynamics of Structures. McGraw-Hill, 2nd edition, 1993, ISBN 0-07-113241-4.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Experimental Analysis
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 1P+2L hod. za týden 3 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení kz Forma výuky přednášky, laboratoře
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

Ing. Tomáš Plachý, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

The aim of the course is to introduce students to the basic diagnostic procedures and experimental analysis to solve
problems on different structures ( residential buildings, industrial buildings, bridges, etc..).  
1.-2. Introduction, diagnostics of structures, diagnostic systems for monitoring structures. 
3.-4. Models of structures, experiments on physical models in wind tunnels and on shake tables. 
5.-6. Static load tests, organization, preparation, implementation, evaluation. 
7.-8. Dynamic tests, experimental modal analysis, dynamic load tests, preparation, implementation, evaluation 
9.-10. Technical seismicity and its monitoring. 
11.-13. Measuring systems, monitoring of the size of load, relative and absolute transducers, strain gauges, the
uncertainty of measurement. 

Practical exercises: Experiments performed by students on simplified physical models of structures - static load test,
dynamic load test, experimental modal analysis, application of strain gauges. Material tests - concrete, steel.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Maia N. M. M., Silva J. M. M.: Theoretical and Experimental Modal Analysis, Research Studies Press, 1997,
468 p.
[2] Baťa M., Plachý V.: Analysis of Dynamic Effects on Engineering Structures, Elsevier Science Publishers, 1987,
288 p.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Concrete Structures 4
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+2C hod. za týden 4 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

This course focuses on theory and application of pre-stressed concrete. The theory is supplemented by examples
from common engineering praxis. The lectures run as follows: 
1. Principles of pre-stressed concrete 
2. Pre-tensioned concrete 
3. Post-tensioned concrete 
4.-5. Effect of prestressing: Design of prestressing by stress-balancing method; design of prestressing by
load-balancing method; applications 
6.-7. Prestressing losses 
8. Deailing of prestressing; achorage zones; crack widths limitations 
9. Arrangement of prestressing according to construction sequence 
10. Prestressing of slabs 
11. Prestressing of statically indeterminate structures; unbonded prestressing; ULS check 
12. Applications of prestressing; heavy lifting 
13. Summary

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] NAVRÁTIL, Jaroslav: Prestressed Concrete Structures. Brno: CERM, 2006. ISBN 80-7204-462-1.
[2] COLLINS, Michael P. a MITCHELL, Denis: Prestressed Concrete Structures. New Jersey: Prentice Hall,
Englewood Cliffs, 1991. ISBN 0-13-691635-X.
[3] GERWICK, Ben C.: Construction of Prestressed Concrete Structures. USA: John Wiley and Sons, 1997. ISBN
978-0-471-18113-2



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Timber Structures 2
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 3
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Petr Kuklík, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Development of timber structures. 
2. Evaluation of structural timber properties. 
3. New engineered wood products. 
4. Advanced design methods. 
5. NDT testing of timber structures. 
6. Timber-concrete composite structures. 
7. Planar timber structures. 
8. Spatial timber structures. 
9. Light timber framed buildings. 
10. Heavy timber framed buildings. 
11. Massive timber buildings. 
12. Fire resistance of timber structures. 
13. Preservation of timber structures.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kuklík, P.: Timber structures 1, ČVUT 2007.
[2] Handbook 1 - Timber structures. http://fast10.vsb.cz/temtis/en
[3] Handbook 2 - Design of timber structures. http://fast10.vsb.cz/temtis/en



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Foundation 2
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+2C hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

Ing. Jan Záleský, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Design considerations of selected structures, application of computer codes  
2. Examples of geotechnical constructions and potential risk identification 
3. Eurocode 7: principles, design approaches and worked examples 
4. Piles I. - action of combined loads (rigid / flexible pile) 
5. Piles II. - pile group 
6. Footing slab I. - design with respect to soil - structure interaction 
7. Footing slab II. - piled raft, example and discussion 
8. Foundation pit design, sloped / sheeted foundation pit, de-watering, anchor systems 
9. Retaining structures, composite and diaphragm walls loading stages, deformations 
10. Geotechnical monitoring in foundation engineering, preconditions, instrumentation 
11. Trial test, discussion and evaluation 
12. Site investigation, soil/rock data and geotechnical site model 
13. Faults in foundation engineering, remedial actions, case histories

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Coduto, D.,P.: Foundation Design: Principles and Practices. Barnes & Noble, ISBN: 0135897068, 2000
[2] Smoltzyk, U. (ed): Geotechnical Engineering Handbook. Vol.  1-3. Ernst & Sohn, A Willey Comp.
ISBN:3-433-01449-3,-01450-7,-01451-5, 2003.
[3] Eurocode 7: Geotechnical Design: Worked examples:
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/2013_06_WS_GEO/report/2013_06_WS_GEO.pdf



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Structural Design Project 4
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 4C hod. za týden 4 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

Stručná anotace předmětu

Projekt zapisuje student na jedné z kateder podle vlastního výběru. Výuka je zaměřena na navrhování nosných
konstrukcí budov. Obsahem práce je statická část projektové dokumentace zadaného objektu, koncepční návrh,
variantní řešení vybraných částí konstrukce s vyhodnocením. Zadáním může být též řešení vybraného problému
užitím numerické analýzy, případně experimentů s vyhodnocením výsledků, součástí je souhrn poznatků z literatury.
Požadovaným výstupem předmětu je též prezentace práce s diskusí.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] podle tématu zadané práce dle doporučení vedoucího projektu



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Numerical mathematics and modelling
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1,2
Rozsah studijního předmětu 1P+1C hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.RNDr. Petr Mayer, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Introduction - computer numbers, rounding, GEM 
2. LU decomposition, pivoting 
3.-4. Least squares 
5. Least squares 
6. Conjugate gradients 
7. Eigenvalues - power method, anihilation 
8. Eigenvalues - Raleygh quotient, inverse iteration 
9. Eigenvalues - Jacobi method, Givens and Hausholder transformation 
10. Eigenvalues - LR method, Lanczos method 
11. Zeroes of function - Newton's method, secant method 
12. Numerical quadrature - Newton-Cotes formula 
13. Numerical quadrature - Gauss formula, compound formulae 
14. Solution of ODE - Euler's method

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Deufelhard P., Hohmann A. : Numerical Analysis in Modern Scientific Computing An Introduction
[2] Cheney E.W., Kincaid D.R.:Numerical Mathematics and Computing
[3] Ralston A.: Základy numerické matematiky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Diagnostics of Building Structures
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1,2
Rozsah studijního předmětu 1P+1C hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Eva Burgetová, CSc.

Stručná anotace předmětu

The course sets out key considerations and implications which structural assessment requires, it provides an objective framework
and methodical and systematic approach to surveying processes.  
1. Introduction - legislation, relations in the surveying process, methodology of survey, criteria and principles, standards, codes  
2. Diagnostics - in-situ inspection, investigation kits, destructive and non-destructive methods - demonstration and application,
evaluation of diagnostic methods, interpretation of results, inspection checklist, monitoring  
3.-4. Historic survey - "a historic dilapidation", historic structures and material composition, traditional manufacturing and
procedures, specifics of listed buildings - archeology, iconography, dendrochronology, probing  
5. Structural survey - the purpose, documentation, identification and causes of failures, conceptual solutions including risk factors
 
6. Laboratory testing and analysis - objective evidence of the actual state of the structure, laboratory verification and
classifications of material characteristics, standards, guidelines, dynamics of degradation processes  
7. Masonry inspection - critical places, types of defects, their symptoms and manifestations, significance, causes of failures and
consequences, measuring deformation (NDT, MDT), geological situation, assessment and evaluation of the structural
components, case studies   
8. Inspection of timber structures - critical places, types of defects, their symptoms and manifestations, significance, causes of
failures and consequences, field survey and sampling, laboratory evaluation, analysis of biodegradation factors, assessment and
evaluation of the structural components, case studies  
9.-10. Inspection for moisture - critical places, types of defects, their symptoms and manifestations, significance, causes of
failures and consequences, hydrogeology, identification of dpc and dpm, in-situ inspection and sampling, laboratory analysis -
contents of moisture and salts, parameters of the internal environment, design of remediation, case studies  
11. Assessment - interpretation of the results, evaluation, conceptual redevelopment proposal, final report, expert´s judgement,
prognosis of structural behavior, ensuring the sustainability  
12.-13. Inspection of listed buildings - case studies: methodically and correctly solved surveys, analysis and evaluation, cases of
incorrect procedures

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Surveyor´s checklist for rehabilitation of traditional housing, BRE 1990
[2] Hollis, M.: Surveying Buildings, RICS London 1991
[3] Assessing traditional housing for rehabilitation, BRE 1990



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Basis of Bridges Design
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1,2
Rozsah studijního předmětu 1P+1C hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

Ing. Roman Šafář, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

The course is focused on principles of design and construction of concrete bridges, i.e. on the related terminology,
spatial arrangement, actions, materials and verification of bridge structures in principal serviceability and ultimate
limit states. During the seminars, a preliminary design of a prestressed cast-in-situ road bridge with a slab
superstructure is elaborated.  List of lectures:  
1. Terminology, spatial arrangement, 
2. Materials, 
3. Permanent actions, variable actions, 
4. Combinations of actions, 
5. Verification of SLS and ULS, 
6. Conclusions, technologies of construction.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Šafář, R., Petřík, M., Tej, P.: Concrete Bridges - Worked Examples, CTU in Prague 2013
[2] Šafář, R.: Concrete Bridges - Lectures, CTU in Prague 2014 (is being finished now)



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Thin wall and composite structures
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1,2
Rozsah studijního předmětu 1P+1C hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. František Wald, CSc.

Stručná anotace předmětu

The subject includes advanced analysis and structural design of slender sections and members subjected to local and global
buckling. Advanced structural design of steel-concrete composite and tubular structures is also included.  Lectures: 
1. Plate buckling  
2. Class 4 sections  
3. Thin-walled cold-formed sections  
4. Fabrication process and structural design according to Eurocode  
5. Cold-formed structural steel elements  
6. Purlins, rails, profiled sheeting  
7. Lightweight framed buildings  
8. Connections of cold-formed members 
9. Steel and concrete composite slabs  
10. Composite continuous beams and columns   
11. Tubular structures - structural design specifics  
12. Tubular structures - detailing 
13. Global stability of compressed members and structures  

Seminar: Class 4 cross-section in bending. Compressed lipped channel. Steel and concrete composite beam not supported during
the assembly. Tubular truss girder joint design. Buckling lengths of portal frames and a truss girder.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Dubina, Ungureanu, Landolfo: Design of Cold-formed Steel Structures: Eurocode 3: Design of Steel Structures.
Part 1-3 - Design of Cold-formed Steel Structures, ECCS, 2012.
[2] Johnson: Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs, Columns, and Frames for Buildings, Wiley,
2008.
[3] Nethercot: Composite Constructions, Spon Press - Taylor and Francis, 2004.



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 Civil Engineering
Název studijního oboru Building Structures
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

Kat. matematiky 1,00 1,00 11,00 11,00 15 13 0,00
kat. materiálového inž. a chemie 4,00 2,50 3,00 2,25 8 8 15,00
kat. konstrukcí pozemních staveb 4,00 3,50 10,00 9,50 20 18 9,00
kat. mechaniky 13,00 11,50 8,00 7,50 14 14 15,00
kat .betonových a zděných konstr. 4,00 3,25 8,00 6,00 9 9 9,00
kat. ocelových a dřevěných konstr.  2,00 2,00 3,00 3,00 9 9 11,70
kat. geotechniky 2,00 2,00 4,00 2,50 11 9 0,00
Experimentální centrum 0,00 0,00 2,00 2,00 4 3 0,00

Kubíčková 13.10.2014 



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 Civil Engineering
Název studijního oboru Building Structures

Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)
Studijní obor vychází z rozsáhlé tvůrčí i vědecké činnosti, která je na fakultě rozvíjena v rámci národních a mezinárodních projektů. Na zajištění výuky se podílejí prakticky 
všechna pracoviště fakulty. Podle výsledků hodnocení vědy, výzkumu a inovací na základě schválení konečných výstupů z Hodnocení 2013 podle Metodiky hodnocení 
výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů byly Radou pro výzkum, vývoj a inovace pracovištím fakulty stavební ČVUT přiznány tyto 
výsledky: článek v časopise evidovaném ve WoS – 284,801 (14606,919 bodů), článek ve zdroji evidovaném ve SCOPUS – 113,627 (1631,882 bodů), článek v českém 
recenzovaném časopise – 504,593 (2480,718 bodů), kniha, kapitola v knize – 171,715 (5280,071 bodů), článek ve sborníku – 272,800 (2846,081 bodů). Fakulta pravidelně 
pořádá několik mezinárodních konferencí za rok. Například: výroční Konference "VODA A KRAJINA", mezinárodní konference "TECHSTA 2013 - Technologie a 
management pro udržitelný rozvoj ve stavebnictví", mezinárodní konference "CESB13 - Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě", Člověk, stavba a územní plánování, 
Perspektivy území, Architektura a udržitelný rozvoj. Studenti se pravidelně zapojují do mezinárodní soutěže SVOČ stavebních fakult ČR a SR.  
Dále jednotlivá pracoviště fakulty pořádají pravidelné výstavy, semináře a workshopy, které jsou volně přístupné i pro studenty. Fakulta každoročně pořádá pro studenty řadu 
soutěží, které jsou součástí fakultního kola SVOČ. Studenti magisterských studijních oborů mají možnost spolupracovat na řešení výzkumných projektů jako studentské 
vědecké síly na katedrách a zapojují se též do řešení projektů Studentské grantové soutěže ČVUT a/nebo Rozvojových projektů mladých týmů.  

Přehled řešených grantů a projektů (závazné jen pro magisterské programy) 

Pracoviště Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další 
tvůrčí činnost v oboru 

Zdroj Období

Katedra mechaniky GA 13-18652S Numerické modelování poškození a transportních procesů v 
kvazikřehkých materiálech 

B 2013 - 2015

Katedra betonových a zděných konstrukcí GA 13-30441S - Studium chování betonu vystaveného extrémnímu zatížení B 2013 - 2015
Katedra betonových a zděných konstrukcí VG20132015114 - Užití vláknocementových kompozitů pro zvýšení ochrany 

technické infrastruktury a obyvatelstva proti teroristickému útoku
C 2013 - 2015

Katedra materiálového inženýrství a
chemie

Grant MPO ČR FR—TI4/014 Řešení povrchových vrstev cihlových budov s využitím 
cihelného obrusu.

C 2012-2015

Katedra ocelových a dřevěných konstr. GA 13-25781S Lokální napjatost vybraných konstrukcí  B 2013-2016
Katedra ocelových a dřevěných konstr. Research Fund for Coal and Steel EU: 

RFS2-CT-2013-00016, LVS3: Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures
RFS2-CT-2012-00022, INFASO+, Valorisation of knowledge for innovative fastening
solutions between steel and concrete

A
A

2013 – 2015
2012 – 2014


