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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 Stavební inženýrství N3607 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

Konstrukce pozemních staveb 3608T008
Konstrukce a dopravní stavby 3607T009
Materiálové inženýrství 3911T011
Vodní hospodářství a vodní stavby 3607T027
Inženýrství životního prostředí 3904T007
Projektový management a inženýring 3607T033
Stavební management 3607T046
Příprava, realizace a provoz staveb 3607T045

Názvy 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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Konstrukce pozemních staveb
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. 

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 (Materiálové inženýrství) byl přesunut do učebního plánu bakalářského 
studia, se záměrem posílení profesního zaměření absolventů bakalářského studia oboru, odcházejících po 
bakalářském studiu do praxe a též na jiné obory navazujícího magisterského studia Fakulty stavební. 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

V akademickém roce 2014/15 bylo ke studiu přijato 91 
uchazečů. 

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon
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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Konstrukce pozemních 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 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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Konstrukce pozemních staveb
Název předmětu rozsah zakončení druh přednášející dop.sem.
Matematika 4 2P+2C z,zk p doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc. 1
Konstrukce pozemních staveb 2P+2C z,zk p doc.Ing. Vladimír Žďára, CSc. 1
Numerická analýza konstrukcí 2P+2C z,zk p prof. Dr. Ing. Bořek Patzák 1
Betonové konstrukce 3C 2P+2C z,zk p doc.Ing. Petr Štemberk, Ph.D. 1
Ocelové konstrukce 2C 2P+2C z,zk p doc. Ing. Martina Eliášová, CSc. 1
Projekt 3C 4C kz p  -- 1
Dynamika stav.konstrukcí 1 2P+2C z,zk p prof.Ing. Jiří Máca, CSc. 2
Experimentální analýza a diagnostika 1P+2L kz p prof. Ing. Michal Polák, CSc. 2
Betonové konstrukce 4C 2P+2C z,zk p doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. 2
Dřevěné konstrukce 2C 2P+1C z,zk p doc.Ing. Petr Kuklík, CSc. 2
Zakládání staveb 2C 2P+2C z,zk p doc.Ing. Josef Jettmar, CSc. 2
Projekt 4C 4C kz p  -- 2
Numerická matematika a modelování 1P+1C z pv doc.RNDr. Petr Mayer, Ph.D. 1 nebo 2
Materiály pro povrchovou úpravu kontrukcí 1P+1L z pv Ing. Miloš Jerman, Ph.D. 1 nebo 2
Diagnostika, průzkum a hodnocení stavebních konstrukcí 1P+1C z pv doc.Ing. Eva Burgetová, CSc. 1 nebo 2
Výpočty konstrukcí na počítači 2 1P+1C z pv prof.Ing. Jiří Máca, CSc. 1 nebo 2
Beton v extrémních podmínkách 1P+1C z pv doc.Ing. Petr Štemberk, Ph.D. 1 nebo 2
Tenkostěnné a spřažené konstrukce 1P+1C z pv prof.Ing. František Wald, CSc. 1 nebo 2
Zemní konstrukce 2P+1C z,zk pv prof.Ing. Ivan Vaníček, DrSc. 1 nebo 2
Diplomová práce 30 kreditů z p 3

Obsah a rozsah SZZk
SZZk se skládá ze 2 částí:
Obhajoba diplomové práce, 
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

Konstrukční řešení objektu založeného nad tubusem metra
Dostavba knihovny VŠE v Jindřichově Hradci
Výrobní hala s mostovými jeřáby
Víceúčelová sportovní hala v Praze
Numerická simulace chování dřevovláknobetonových konstrukčních prvků
Hybridní nosníky ze skla a oceli

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 Matematika 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. Jan Chleboun, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Matice, skalární součin vektorů, vlastní čísla a vlastní vektory matic, spektrum matice, Geršgorinova věta. 
2. Normovaný lineární prostor, normy matic a vektorů, číslo podmíněnosti, symetrické a pozitivně definitní matice a jejich
vlastnosti. 
3. Soustavy lineárních algebraických rovnic, přímé metody jejich řešení. 
4. Iterační metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic, řídké matice. 
5. Stabilita osově zatíženého nosníku, obyčejné diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami, problém vlastních čísel a
vlastních funkcí. 
6. Diferenciální operátory, skalární součin funkcí, řešitelnost okrajových úloh. 
7. Variační princip pro jednorozměrné úlohy s pozitivně definitním diferenciálním operátorem, funkcionál energie, zobecněné
řešení. 
8. Variační metody pro přibližné řešení (Ritzova metoda, metoda konečných prvků). 
9. Laplaceův operátor, harmonické funkce, Poissonova rovnice ve 2D a s různými okrajovými podmínkami, aplikace (ustálené
tepelné pole, průhyb membrány), variační princip, Ritzova metoda, metoda konečných prvků. 
10. Metoda sítí pro přibližné řešení klasicky formulovaných okrajových úloh v 1D. Metoda sítí pro eliptické okrajové úlohy ve
2D, Liebmannova iterace (informativně). 
11. Matematický model kmitání struny a matematický model kmitání obdélníkové membrány, numerické řešení modelu kmitání
struny metodou sítí, stabilita metody. 
12. Matematický model neustáleného tepelného pole s jednou prostorovou proměnnou a se dvěma prostorovými proměnnými,
jeho numerické řešení metodou sítí (pro 2D jen informativně), stabilita metody. 
13. Rezerva

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Elektronické studijní materiály na webové stránce předmětu, např. J. Chleboun: Příklady k předmětu Matematika
4; J. Chleboun: Matematika 4 - příručka pro přežití; J. Chleboun: Texty k přednáškám
[2] O. Zindulka: Matematika 3, kap. 4, 5, 6; Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
[3] K. Rektorys: Matematika 43,Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2001



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Konstrukce pozemních staveb
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. Konstrukce šikmých střech. 
2. Halové objekty s převládajícím ohybovým namáháním  - vazníkové a rámové konstrukce. 
3. Halové objekty s převládajícím tlakovým namáháním  - obloukové  konstrukce. 
4. Halové objekty s převládajícím tahovým namáháním - visuté, zavěšené a pneumatické konstrukce. 
5. Halové objekty s prostorovým působením  -  prostorové příhradové, lomenicové, skořepinové.  
6. Halové objekty s prostorovým působením - lanové sítě, membrány, tensgridy 
7. Vícepodlažní budovy - základní principy stability a tuhosti konstrukčních systémů 
8. Vícepodlažní budovy - systémy s vnitřním ztužujícícím jádrem, materiály, technologie, styky nosných prvků  
9. Vícepodlažní budovy - obvodové systémy (tubusové), materiály, technologie, styky nosných prvků  
10. Vícepodlažní budovy - kombinované systémy (tube-in-tube), superkonstrukce, 
11. Rekonstrukce a modernizace halových objektů 
12. Rekonstrukce a modernizace vícepodlažních objektů 
13. Integrovaný návrh halových a vícepodlažních objektů

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Bill, V. Ždára: Zastřešení budov, TK 6 CKAIT. CSSI Praha 1998
[2] Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových
objektů, ČVUT, Praha 1998
[3] Gattermayerová H.: KPS 50 - Konstrukce vícepodlažních budov - příklady, ČVUT, Praha 1996



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Numerická analýza konstrukcí
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

prof. Dr. Ing. Bořek Patzák

Stručná anotace předmětu

1. Úvod do metody konečných prvků, přímé řešení (deformační metoda) pro tyčový prvek v 1D 
2. Silné a slabé řešení v 1D 
3. Volba aproximačních funkcí a numerická integrace v 1D 
4. Řešení problému elastického prutu v 1D 
5. Stacionární vedení tepla v 1D 
6. Ohýbané nosníky ve 2D, smykové uzamknutí, redukovaná integrace 
7. Interpolace a aproximace ve 2D 
8. Aplikace MKP na řešení dvourozměrných prolémů: úloha rovinné napjatosti a deformace 
9. Aplikace MKP na řešení dvourozměrného problému ustáleného vedení tepla 
10. Nestacionární problém vedení tepla v 1D 
11. Problém jednorozměrné konsolidace 
12. Odhady chyby řešení, adaptivní metody řešení 
13. Numerické aspekty MKP, řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic, paralelní algoritmy.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Z.Bittnar, J.Šejnoha: Numerické metody mechaniky 1, 2, Vydavatelství ČVUT, 1992
[2] Z. Bittnar: Metody numerické analýzy konstrukcí, ES ČVUT, 1983
[3] B. Patzák: Elektronická verze přednášek předmětu NAK2, 2012-2014.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Betonové konstrukce 3C
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. Opakování (chování materiálu - krátkodobé a dlouhodobé, návrh a posouzení železobetonového průřezu na ohyb
a smyk, deformace konstrukcí). 
2. Návrh železobetonové desky na účinky kombinace ohybového a kroutícího momentu v obecném bodě - úvod a
teorie. 
3. Návrh železobetonové desky na účinky kombinace ohybového a kroutícího momentu v obecném bodě - příklady
výpočtu. 
4. Návrh železobetonové stěny v obecném bodě na obecné zatížení. 
5. Plastické chování železobetonových konstrukcí. 
6. Zjednodušený návrh železobetonových desek obecného půdorysu. 
7. Příklady analýzy železobetonových desek a stěn obecného tvaru pomocí výpočetních programů. 
8. Strut-and-tie modely - historie vzniku, základní myšlenky a principy tvorby strut-and-tie modelů. 
9. Strut-and-tie modely - definice poruchových oblastí a příklady jejich řešení. 
10. Strut-and-tie modely - vzorový příklad návrhu železobetonového prvku. 
11. Základové konstrukce - typy a metody navrhování. 
12. Pokročilé železobetonové konstrukce - obecný přehled a metody navrhování. 
13. Pokročilé železobetonové konstrukce - příklady navrhování.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] J. Procházka a kol.: Betonové konstrukce - příklady navrhování podle eurocode 2, Procon, 2000.
[2] A. Kohoutková, J. Procházka, J. Šmejkal: Modelování a vyztužování betonových prvků. Lokální modely
železobet. konstrukcí, ČVUT v Praze, 2013.
[3] J. Procházka, A. Kohoutková, J. Vašková: Příklady navrhování betonových konstrukcí 1 ČVUT, 2014.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ocelové konstrukce 2C
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

Doplnění teoretických znalostí k předmětu OK1 a rozšíření znalostí o ocelových konstrukcích pozemních staveb. 
1. Úvod: Stabilita při ohybu, stabilita stěn, průřezy 4. tříd: metoda účinného průřezu 
2. Kroucení, kombinace namáhání 
3. Posouzení ocelových konstrukcí na únavu 
4. Požární odolnost ocelových a ocelobetonových konstrukcí 
5. Spoje: kloubové, tuhé, polotuhé, klasifikace styčníků, čepové spoje 
6. Klasifikace rámu, globální analýza prutové konstrukce, stabilita prutových soustav 
7. Halové stavby s jeřábem: nosník JD, ztužení, detaily 
8. Lanové a membránové konstrukce 
9. Stožáry (VVN), věže, komíny 
10. Zásobníky, nádrže 
11. Technologické konstrukce 
12. Lešení: styčníky, prostorová tuhost, stabilita 
13. Konstrukce z hliníku a nerezu

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce 2, ČVUT, ISBN80-01-03174-8, 2005.
[2] Silva L.S., Simoes R., Gervásio, H.: Design of steel structures. ECCS Eurocode Design Manuals, Ernst & Sohn,
2010
[3] ČSN EN 1993-1-1: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Projekt 3C
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 Dynamika stav.konstrukcí 1
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

prof.Ing. Jiří Máca, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy dynamiky stavebních konstrukcí. Budou seznámeni s metodami
řešení vlastního a vynuceného kmitání soustav s jedním a více stupni volnosti. 
1. Dynamické zatížení, základní principy dynamiky. 
2. Soustava s 1 st. volnosti - volné kmitání. 
3. Soustava s 1 st. volnosti - vynucené kmitání. 
4. Soustava s 1 st. volnosti - otácivé kmitání, aplikace 
5. Soustava s n st. volnosti - vlastní kmitání 
6. Soustava s n st. volnosti - volné kmitání 
7. Soustava s n st. volnosti - vynucené kmitání 
8. Soustava s n st. volnosti - približné metody rešení, aplikace 
9. Tlumené kmitání 
10. Odezva na zatížení rázem 
11. Odezva na zatížení stroji 
12. Odezva na zatížení větrem 
13. Odezva na zatížení seizmicitou

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Máca, J.: Dynamika stavebních konstrukcí 1, www prednášky, CVUT v Praze, 2012
[2] Bata, Plachý, Trávnicek: Dynamika stavebních konstrukcí. SNTL, Praha 1987
[3] Bata: Dynamika stavebních konstrukcí v príkladech. Skriptum CVUT



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Experimentální analýza a diagnostika
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

prof. Ing. Michal Polák, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními postupy diagnostiky a experimentální analýzy při řešení
problémů na různých stavebních konstrukcích (na obytných budovách, průmyslových stavbách, mostních
konstrukcích, silničních a železničnich stavbách apod.). 
1.-2. Úvod, diagnostika stavebních konstrukcí, diagnostické systémy pro monitorování stavebních konstrukcí. 
3.-4. Fyzikální modely stavebních konstrukcí, zákony modelové podobnosti, experimenty na fyzikálních modelech
ve větrných tunelech a na vibračních stolech. 
5.-6. Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, uspořádání, příprava, realizace, vyhodnocování. 
7.-8. Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí, experimentální modální analýza, dynamické zatěžovací zkoušky,
příprava, realizace, vyhodnocování. 
9.-10. Experimenty zaměřené na technickou seizmicitu a na sledování nepříznivých účinků vibrací na uživatele
staveb. 
11.-13. Experimenty zaměřené na sledování velikosti zatížení stavebních konstrukcí. Měřicí linka a její členy,
podmínky nezkresleného zobrazení, nejistoty výsledků měření. 

Praktická cvičení: Experimenty prováděné studenty na zjednodušených fyzikálních modelech stavebních konstrukcí
- statická zatěžovací zkouška, dynamická zatěžovací zkouška, experimentální modální analýza, aplikace
tenzometrie. Materiálové zkoušky - beton, ocel a dřevo. Silniční laboratoř, železniční laboratoř, geotechnická
laboratoř.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Polák M.: Experimentální ověřování konstrukcí 10, ES ČVUT, Praha 1999.
[2] Bilčík J., Dohnálek J.: Sanace betonových konstrukcí. Jaga group, v. o. s., Bratislava 2003.
[3] Pirner M., Fischer O.: Dynamika ve stavební praxi. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2010.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Betonové konstrukce 4C
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. Lukáš Vráblík, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Principy předpjatého betonu, historie, materiály 
2. Technologie předem předpjatého betonu 
3. Technologie dodatečně předpjatého betonu 
4. Ztráty předpětí 
5. Účinky předpětí na staticky určité konstrukce 
6. Účinky předpětí na staticky neurčité konstrukce 
7. MSP - mezní stavy použitelnosti pro konstrukce z předpjatého betonu 
8. MSÚ - mezní stav únosnosti pro konstrukce z předpjatého betonu 
9. Kotevní oblasti 
10. Výpočet a posouzení konstrukcí z předpjatého betonu na počítači 
11. Vliv dotvarování a postupu výstavby na redistribuci namáhání u předpjatých konstrukcí 
12. Problematika návrhu a působení štíhlých a velmi štíhlých železobetonových a předpjatých konstrukcí 
13. Souhrn probrané látky

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Předpjaté betonové konstrukce, Jaroslav Navrátil, CERM, 2004
[2] Předpjatý beton, Ladislav Pacholík, Technicko-vědecké vydavatelství, 1951



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dřevěné konstrukce 2C
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. Historický vývoj dřevěných konstrukcí. 
2. Současný stav rozvoje oboru dřevěných konstrukcí.  
3. Fyzikální a mechanické vlastnosti nových materiálů na bázi dřeva. 
4. Nedestruktivní metody vyšetřování dřevěných konstrukcí.  
5. Rovinné halové dřevěné konstrukce.  
6. Prostorové halové dřevěné konstrukce. 
7. Lehké dřevěné skelety budov. 
8. Těžké dřevěné skelety budov. 
9. Masivní deskové konstrukce budov. 
10. Spřažené dřevo-betonové a dřevo-ocelové konstrukce.  
11. Zesilování dřevěných konstrukcí. 
12. Odolnost dřevěných konstrukcí před znehodnocením.  
13. Výroba, ochrana, montáž a údržba dřevěných konstrukcí.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce. ČKAIT 2006.
[2] Kuklík, P. - Kuklíková, A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1.ČKAIT 2010.
[3] Kolektiv: Příručka 1 - Dřevěné konstrukce. Projekt TEMTIS. http://fast10.vsb.cz/temtis/en



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zakládání staveb 2C
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

doc.Ing. Josef Jettmar, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod. Eurokód 7-1. 
2. Nelineární chování zemin, strukturní pevnost, tlaky v klidu. Výpočet sedání v hluboké stavební jámě. 
3. Vodorovně zatížená pilota: MSÚ, MSP: tuhá pilota v homogenním a vrstevnatém prostředí, modul reakce
podloží, numerické řešení pružinovým modelem zeminy a MKP. 
4.-5. Numerické řešení osově zatížené piloty: pružinový model, MKP, pilota ve skupině a se základovou deskou. 
6. Numerické řešení základové desky, počítačový program GEO5 Deska. 
7. Pilotový rošt, interakce základové (podlahové) desky s pilotami, poruchy, příklad řešení. 
8.-10. Pažení stavebních jam: numerické řešení metodami závislých tlaků a konečných prvků, modul reakce podloží,
materiálové modely zemin v MKP, ukázky počítačových programů. 
11. Základy při rekonstrukcích staveb: posouzení, zesilování, podchycování. 
12. Základy a suterény budov při povodni, hloubka výmolů, tlak vody, prevence a sanace. 
13. Vyzvaná přednáška odborníka z praxe

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Turček, P. a kol.: Zakládání staveb, Bratislava, Jaga 2005, 302 s. ISBN 80-8076-023-3
[2] Masopust, J.: Vrtané piloty. Praha, Čeněk a Ježek 1994, 264 s.
[3] Turček, P.: Geotechnické problémy pri zakladaní stavieb, Bratislava, Jaga 1996, 168 s. ISBN 80-967095-8-5



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Projekt 4C
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 Numerická matematika a modelování
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. Úvod - reprezentace čísel, zaokrouhlování, GEM 
2. LU rozklad 
3. Metoda nejmenších čtverců - I 
4. Metoda nejmenších čtverců - II 
5. Metoda sdružených gradientů  
6. Vlastní čísla matic - mocninná metoda, anihilace 
7. Vlastní čísla - Raleyghův podíl, inverzní iterace 
8. Vlastní čísla - Jacobiova metoda, Givensova a Hausholderova transformace  
9. Vlastní čísla - LR metoda, Lanczosova metoda  
10. Hledání nulových bodů - Newtonova metoda, metoda sečen 
11. Numerická kvadratura - Newton-Cotesovy formule 
12. Numerická kvadratura - Gaussova kvadratura, složené formule 
13. Řešení ODR - Eulerova metoda

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 Materiály pro povrchovou úpravu kontrukcí
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1,2
Rozsah studijního předmětu 1P+1L hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Miloš Jerman, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod do problematiky, druhy povrchových úprav. 
2. Navrhování povrchových úprav horizontálních a vertikálních konstrukcí. 
3. Nátěry,lepící a těsnící prostředky. 
4. Hydrofobizační úpravy povrchů. 
5. Protipožární úpravy povrchů. 
6. Povrchové úpravy kovů. 
7. Údržba a opravy povrchových úprav. Speciální povrchové úpravy.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Svoboda, L.  a kol.: Stavební hmoty, Bratislava: Jaga 2005, 471 s.
[2] Kalendová, A.: Technologie nátěrových hmot I. : pigmenty a plniva pro nátěrové hmoty, Univerzita Pardubice,
2003, 431 s.
[3] Kalendová, A.: Technologie nátěrových hmot II. : povrchové úpravy a způsoby předúpravy materiálů, Univerzita
Pardubice, 2003, 381 s.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Diagnostika, průzkum a hodnocení stavebních konstrukcí
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

Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými aspekty stavebně historického a stavebně technického průzkumu a hodnocení
konstrukcí. Předmět ukazuje studentům objektivní přístup a systémovou metodiku při provádění průzkumů.  
1. Úvod do problematiky -  legislativa, vztahy v procesu obnovy památek, druhy a metodika průzkumů, kriteria, postupy  
2. Diagnostika - terénní průzkum, destruktivní a nedestruktivní metody průzkumu in situ, monitoring, přístrojové vybavení -
demonstrace použití, hodnocení výstižnosti diagnostických metod, interpretace výsledků  
3.-4. Průzkumy stavebně historické -  "historické chátrání objektu", technická řešení historických konstrukcí a materiálové
skladby konstrukcí daného období, tradiční výrobní a zpracovatelské postupy, specifika památkově chráněných staveb
-	archeologie, ikonografie, dendrochronologie, sondáže   
5. Průzkumy stavebně technické -   účel průzkumu, dokumentace, identifikace poruch, konstrukční a materiálová analýza,
stanovení příčin poruch, návrh koncepce řešení včetně rizikových faktorů   
6. Průzkumy stavebně fyzikální -  objektivní doklad skutečného stavu konstrukce, laboratorní analýzy, odběr vzorků, klasifikace,
normy, směrnice,  dynamika degradačních procesů  
7. Průzkumy zděných konstrukcí -  kritická místa, typy poruch, jejich symptomy a projevy, závažnost, příčiny a důsledky,
geologická situace, měření deformací (NDT, MDT), numerická analýza, vyhodnocení, příklady  
8. Průzkumy dřevěných konstrukcí -  kritická místa, typy poruch, jejich symptomy a projevy, závažnost, příčiny a důsledky,
terénní průzkum, odběr vzorků, laboratorní hodnocení, analýza biodegradačních činitelů příklady  
9.-10. Průzkumy objektů se zvýšenou vlhkostí -  kritická místa, typy poruch, jejich symptomy a projevy, závažnost, příčiny a
důsledky,  hydrogeologie, terénní průzkum, odběr vzorků, laboratorní  analýza - vlhkost a chemismus, parametry vnitřního
prostředí, návrh sanační metody,  příklady  
11. Hodnocení konstrukcí -  interpretace výsledků průzkumu, vyhodnocení průzkumů, koncepční návrh sanace, závěrečná
zpráva, expertní posudky, prognózy chování konstrukcí a materiálů, zajištění udržitelnosti   
12.-13. Průzkumy historických objektů, specifika památkově chráněných staveb -  případové studie: konkrétní příklady
metodicky a správně řešených průzkumů, jejich analýzy a hodnocení, případy chybných postupů

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



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Výpočty konstrukcí na počítači 2
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. Jiří Máca, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty provádět základní typy výpočtů stavebních konstrukcí pomocí MKP. 
1.-2. Stěnové konstrukce 
3.-4. Desková konstrukce 
5.-6. Nosníky a desky na pružném podloží 
7.-8. Lineární stabilita konstrukcí 
9.-10. Dynamika konstrukcí 
11.-12. Pružně-plastická analýza 
13. Geometricky nelineární analýza

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Bittnar,Z.:-Šejnoha,J.: Numerické metody mechaniky, Vydavatelství ČVUT 1993



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Beton v extrémních podmínkách
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. Petr Štemberk, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Extrémní podmínky z hlediska výroby a prostředí, extrémní návrhové situace (vysoké a nízké teploty, požár,
výbuch, seismicita, radiační záření). 
2. Vliv extrémních podmínek na vlastnosti betonu. 
3. Vliv extrémních podmínek na vlastnosti výztuže. 
4. Návrhové přístupy a opatření z hlediska rizika vystavení účinkům nízkým a vysokým teplotám, výbuchu, nárazu,
seismicity a radiačního záření. 
5. Problematika navrhování masivních konstrukcí. 
6. Příklady konstrukcí vystavených extrémním návrhovým situacím (stavby pro energetická zařízení, speciální
konstrukce).

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] R.K. Dhir, M.J. McCarthy, M.D. Newlands" Concrete for Extreme Conditions, London: Thomas Telford, 2002.
[2] J. Procházka, A. Kohoutková, J. Vašková: Příklady navrhování betonových konstrukcí 1 ČVUT, 2014.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Tenkostěnné a spřažené konstrukce
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

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti analýzy a návrhu ocelových štíhlých průřezů a prutů vystavených
ztrátě stability. Dále předmět rozšiřuje znalosti ocelobetonových konstrukcí a trubkových konstrukcí. Přednášky: 
1. Stabilita stěn  
2. Průřezy třídy 4.  
3. Tenkostěnné za studena tvarované profily 
4. Výroba, návrh prvků dle Eurokódu 
5. Prvky a konstrukce z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů 
6. Vaznice, paždíky, plošné profily  
7. Lehké skelety  
8. Přípoje tenkostěnných profilů  
9. Spřažené ocelobetonové desky  
10. Ocelobetonové spojité nosníky a sloupy  
11. Trubkové konstrukce - výpočetní odlišnosti. 
12. Trubkové konstrukce -  konstrukční řešení  
13. Stabilita prutů a prutových soustav 

Cvičení: Nosník se stojinou 4.třídy vystavený ztrátě stability za ohybu. Tlačený prut za studena tvarovaného průřezu
C. Ocelobetonová stropnice nepodepřená při betonáži. Posouzení styčníku příhradového trubkového nosníku. Určení
vzpěrných délek prutové konstrukce s využitím stabilitního řešení.

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.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zemní konstrukce
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1,2
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod - Význam zemních konstrukcí a jejich zařazení ve skupině geotechnických konstrukcí  
2. Postavení zemních konstrukcí v Eurokódu 7 Navrhování geotechnických konstrukcí, rizika spojená s návrhem,
dělení zemních konstrukcí na ZK dopravních staveb, vodních staveb a environmentálních staveb  
3. Zemina jako základní stavební materiál, princip zpracování zeminy jako stavebního materiálu - principy
zhutňování - princip optimálního zhutnění, požadavky na zhutnění, hutnící zařízení, hutnící velkopokus  
4. Přehled metod zlepšování vlastností zeminy, jak v přirozeném uložení, tak jako konstrukčního materiálu  
5. Způsoby kontrol zhutnění, přímé a nepřímé metody - základní rozdíl v principu navrhování přírodních materiálů
od navrhování stavebních materiálů vyrobených (ocel, beton)  
6. Vlastnosti, funkce geosyntetik v zemních konstrukcích  
7. Vyztužování zemin - rozdíly mezi násypem (vyztužování geosyntetikami) a zářezem (vyztužení hřebíkováním)  
8. Metody vedoucí k urychlení konsolidace podloží i vlastního násypu, aplikace svislých drénů, geodrénů  
9. Principy navrhování zemních konstrukcí v souladu s Eurokódem 7 v souladu se spojeným rizikem - aplikace
doporučení, výpočetní metody analytické, numerické, laboratorní a polní modelování, observační metoda  
10. Specifika zemních konstrukcí dopravních staveb - silniční, železniční, letištní plochy  
11. Specifika navrhování zemních konstrukcí vodních staveb, nízké hráze, přehrady, protipovodňové hráze  
12. Specifika zemních konstrukcí environmentálních staveb - skládky, odkaliště, výsypky  
13. Aplikace principů udržitelné výstavby do navrhování zemních konstrukcí

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Vaníček,I., Vaníček,M.: Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, 2008,
637 s.
[2] Jirásko,D., Vaníček,M.: EC 7 Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 2 "Zemní konstrukce", 2014, v tisku
[3] Vaníček,I., Schrofel, J.: Životní prostředí. Inženýrské stavby. Vyd. ČVUT2000, 154 s.



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Konstrukce pozemních staveb
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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Konstrukce pozemních staveb

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



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby
Garant studijního oboru prof. Ing. Jiří Máca, 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 a řízení výstavby konstrukcí 
inženýrských staveb, mostních konstrukcí, dopravních a podzemních staveb. Studijní plán je rozdělen do tří 
semestrů, každý v hodnotě 30 ECTS kreditů. V 1. a 2. semestru je studium je založeno na předmětech 
teoretického základu oboru (stavební mechanika), na které navazují profilové odborné předměty, zahrnující 
navrhování speciálních inženýrských konstrukcí a mostů (betonových, ocelových, dřevěných), podzemních 
staveb a staveb dopravních (silničních, železničních a městských komunikací). 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 si zvolit 2 zaměření – inženýrské konstrukce nebo dopravní 
stavby. 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 údržbu inženýrských konstrukcí a mostů, 
dopravních a podzemních staveb, absolventi najdou své uplatnění též v institucích zabývajících se organizací 
různých druhů dopravy a inženýrským urbanismem, ve státní správě a ve výzkumu a vývoji nových pokročilých 
inženýrských konstrukcí a materiálů.  
Cílem studia je připravit absolventy se širokým odborným záběrem, kteří by měli snadno najít uplatnění v 
projektování i realizaci náročných inženýrských konstrukcí a dopravních staveb. Důraz je kladen zejména na 
komplexní přístup k řešení náročných problémů inženýrského stavitelství.  
Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studijním programu. 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace)
Dochází ke spojení předmětů malého rozsahu do větších celků. Ve studijních plánech bude v 1. a 2. semestru 
max. vždy 6 povinných předmětů v rozsahu 3-6 hod. týdně. Dále dochází k redukci původních 6 odborných 
zaměření na 2 zaměření – inženýrské konstrukce (K) a dopravní stavby (D). 
http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/programy.php

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 
v akademickém roce

V akademickém roce 2014/15 bylo ke studiu přijato 53 
uchazečů. 

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon
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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby
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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby
Název předmětu rozsah zakončení druh přednášející dop.sem.
Matematika 4 2P+2C z,zk p doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc. 1
Numerická analýza konstrukcí 2P+2C z,zk p prof. Dr. Ing. Bořek Patzák 1
Betonové konstrukce 3 2P+2C z,zk p prof.Ing. Jan Vítek, CSc. 1
Geotechnika 2P+2C z,zk p doc.Dr.Ing. Jan Pruška 1
Silniční stavby 3 2P+2C z,zk p Ing. Michal Uhlík, Ph.D. 1
Železniční stavby 2 2P+2C z,zk p doc.Ing. Hana Krejčiříková, CSc. 1
Experimentální analýza a diagnostika 1P+2L kz p prof. Ing. Michal Polák, CSc. 2
Ocelové konstrukce 2 2P+2C z,zk p doc. Ing. Martina Eliášová, CSc. 2
Diplomový seminář 4C z p  -- 2
Dynamika stavebních konstrukcí 2 2P+1C z,zk pv prof.Ing. Jiří Máca, CSc. 2
Betonové konstrukce 4 2P+1C z,zk pv doc.Ing. Petr Štemberk, Ph.D. 2
Ocelové mosty 3 2P+1C z,zk pv doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. 2
Dynamika geotechnických konstrukcí 2P+1C z,zk pv doc.Dr.Ing. Jan Pruška 2
Silniční stavby 4 2P+1C z,zk pv Ing. Jan Valentin, Ph.D. 2
Železniční stavby 3 2P+1C z,zk pv Ing. Martin Lidmila Ph.D. 2
Seizmické inženýrství 1P+1C z v prof.Ing. Jiří Máca, CSc. 1 nebo 2
Beton v extrémních podmínkách 1P+1C z v doc.Ing. Petr Štemberk, Ph.D. 1 nebo 2
Dřevěné konstrukce a mosty 1P+1C z v doc.Ing. Petr Kuklík, CSc. 1 nebo 2
Zemní konstrukce 1P+1C z v prof.Ing. Ivan Vaníček, DrSc. 1 nebo 2
Dopravní inženýrství 2 1P+1C z v Ing. Michal Uhlík, Ph.D. 1 nebo 2
Speciální kolejové konstrukce a diagnostika 1P+1C z v doc.Ing. Hana Krejčiříková, CSc. 1 nebo 2
Diplomová práce 30 kreditů z p 3

Obsah a rozsah SZZk
SZZk se skládá ze 2 částí:
a) Obhajoba diplomové práce, 
b) Zkouška z tematického okruhu - Mechanika a inženýrské konstrukce nebo Geotechnika a dopravní stavby.

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

Zavěšená lávka přes Vltavu v Praze
Vliv reologických vlastností materiálů na dlouhodobé chování předpjatých betonových konstrukcí
Rychlostní silnice R7 úsek Sulec - Chlumčany
Návrh mostního provizoria z vysokohodnotného betonu
Letištní terminál v Grenoblu
Rozhledna na Komářím vrchu

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
Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů)	Studijní obory bakalářských studijních programů
zaměřených na stavební inženýrství a/nebo stavitelství.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Matematika 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. Jan Chleboun, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Matice, skalární součin vektorů, vlastní čísla a vlastní vektory matic, spektrum matice, Geršgorinova věta. 
2. Normovaný lineární prostor, normy matic a vektorů, číslo podmíněnosti, symetrické a pozitivně definitní matice a jejich
vlastnosti. 
3. Soustavy lineárních algebraických rovnic, přímé metody jejich řešení. 
4. Iterační metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic, řídké matice. 
5. Stabilita osově zatíženého nosníku, obyčejné diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami, problém vlastních čísel a
vlastních funkcí. 
6. Diferenciální operátory, skalární součin funkcí, řešitelnost okrajových úloh. 
7. Variační princip pro jednorozměrné úlohy s pozitivně definitním diferenciálním operátorem, funkcionál energie, zobecněné
řešení. 
8. Variační metody pro přibližné řešení (Ritzova metoda, metoda konečných prvků). 
9. Laplaceův operátor, harmonické funkce, Poissonova rovnice ve 2D a s různými okrajovými podmínkami, aplikace (ustálené
tepelné pole, průhyb membrány), variační princip, Ritzova metoda, metoda konečných prvků. 
10. Metoda sítí pro přibližné řešení klasicky formulovaných okrajových úloh v 1D. Metoda sítí pro eliptické okrajové úlohy ve
2D, Liebmannova iterace (informativně). 
11. Matematický model kmitání struny a matematický model kmitání obdélníkové membrány, numerické řešení modelu kmitání
struny metodou sítí, stabilita metody. 
12. Matematický model neustáleného tepelného pole s jednou prostorovou proměnnou a se dvěma prostorovými proměnnými,
jeho numerické řešení metodou sítí (pro 2D jen informativně), stabilita metody. 
13. Rezerva

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Elektronické studijní materiály na webové stránce předmětu, např. J. Chleboun: Příklady k předmětu Matematika
4; J. Chleboun: Matematika 4 - příručka pro přežití; J. Chleboun: Texty k přednáškám
[2] O. Zindulka: Matematika 3, kap. 4, 5, 6; Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
[3] K. Rektorys: Matematika 43,Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2001



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Numerická analýza konstrukcí
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

prof. Dr. Ing. Bořek Patzák

Stručná anotace předmětu

1. Úvod do metody konečných prvků, přímé řešení (deformační metoda) pro tyčový prvek v 1D 
2. Silné a slabé řešení v 1D 
3. Volba aproximačních funkcí a numerická integrace v 1D 
4. Řešení problému elastického prutu v 1D 
5. Stacionární vedení tepla v 1D 
6. Ohýbané nosníky ve 2D, smykové uzamknutí, redukovaná integrace 
7. Interpolace a aproximace ve 2D 
8. Aplikace MKP na řešení dvourozměrných prolémů: úloha rovinné napjatosti a deformace 
9. Aplikace MKP na řešení dvourozměrného problému ustáleného vedení tepla 
10. Nestacionární problém vedení tepla v 1D 
11. Problém jednorozměrné konsolidace 
12. Odhady chyby řešení, adaptivní metody řešení 
13. Numerické aspekty MKP, řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic, paralelní algoritmy.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Z.Bittnar, J.Šejnoha: Numerické metody mechaniky 1, 2, Vydavatelství ČVUT, 1992
[2] Z. Bittnar: Metody numerické analýzy konstrukcí, ES ČVUT, 1983
[3] B. Patzák: Elektronická verze přednášek předmětu NAK2, 2012-2014.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Betonové konstrukce 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

prof.Ing. Jan Vítek, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Předpjatý beton, materiály pro předpjatý beton, ochrana kabelů proti korozi, nekovové výztuže 
2. Předpjatý beton, částečné předpětí, zdůvodnění, aplikace 
3. Předpínání kabely bez soudržnosti, dopady do postupu návrhu, aplikace  
4. Deformace předpjatých konstrukcí, vliv změn statického systému během výstavby, redistribuce namáhání,
postupy výpočtu  
5. Štíhlé betonové prvky, vzpěr, posuzování na MSP a MSÚ  
6. Analýza pružná, pružná s omezenou redistribucí, plastická a nelineární 
7. Analýza oblastí nespojitosti u mostních konstrukcí, kotevní oblasti a jejich vyztužování 
8. Smykové namáhání komorových nosníků v kombinaci s příčným ohybem  
9. Únava u železobetonových a předpjatých konstrukcí 
10. Spřažené konstrukce (ocel - beton, beton - beton) 
11. Posuzování únosnosti a spolehlivosti existujících konstrukcí 
12. Posuzování spolehlivosti při aplikaci nelineárních numerických metod 
13. Vysokohodnotné betony a jejich aplikace na konstrukcích

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] fib Model Code for Concrete Structures 2010. Ernst und Sohn 2013. ISBN 978-3-433-03061-5
[2] Navrátil, J: Předpjaté betonové konstrukce, CERM, s.r.o.,  Brno 2004   ISBN 80-214-2649-7
[3] Procházka, J., Šmejkal, J., Vítek, J.L., Vašková J.: Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN 1992-1-1
a ČSN 1992-1-2,  IC ČKAIT, Praha 2010   ISBN 978-80-87438-03-9



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Geotechnika
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.Dr.Ing. Jan Pruška

Stručná anotace předmětu

1. Princip výpočtu geotechnických úloh podle EC 7-1. 
2. Výpočet 2. Mezního stavu stavební jámy - strukturní pevnost, výpočet sednutí v hlubinné stavební jámě. 
3. Výpočet vodorovně zatížené piloty, určení součinitele kh.  
4. Výpočet chování pilot ve skupině. 
5. Spolupůsobení základové desky s pilotami 
6. Aktivní zemní tlak na stěnu v nehomogenním prostředí. 
7. Výpočet pažicích stěn metodou závislých tlaků a MKP. 
8. Výpočet sekundárního sedání. 
9. Únosnost základové patky na skále - výpočet dle ČSN 73 1001, EC 7-1 a s využitím podmínky Hoeka - Browna. 
10. Určení únosnosti mikropiloty a plošného základu na základě zkoušek CPT, klasifikace zemin na základě CPT. 
11. Výpočet vnitřních sil  (průběh M,N,Q) kolektoru při nízkém nadloží, bez dimenzování ostění. 
12. Výpočet poklesové kotliny nad podzemním dílem - metoda Pecka, Fazekase a ztraceného objemu. 
13. Výpočet podzemních konstrukcí podle EC7-1.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] P. Turček a kol. Zakládání staveb, Jaga, Bratislava, 2005
[2] ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
[3] F. Klepsatel, L. Mařík, M. Frankovský: Městské podzemní stavby, Jaga, Bratislava 2005



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Silniční stavby 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

Ing. Michal Uhlík, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod do městského inženýrství, ukázky projektů, způsoby řešení v zastavěném území - rekonstrukce, Praha -
ukázky údajů z ročenky TSK Praha 
2. Funkce komunikace a příčné uspořádání 
3. Doprava v klidu 
4. Autobusové nádraží, autobusové zastávky 
5. Městská hromadná doprava - druhy, návrh, možnosti řešení 
6. Preference MHD 
7. Dopravní značení 
8. Pěší doprava, obytné zóny, zóny 30 
9. Pěší doprava pokračování + cyklistická doprava 
10. Cyklistická doprava pokračování 
11. Úpravy pro nevidomé a zdravotně postižené 
12. Inženýrské sítě, osvětlení 
13. Předtermín zkoušky

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací (01/2006), včetně Změny č. 1 (02/2010)
[2] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)
[3] TSK Praha: Ročenka dopravy 2013



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Železniční stavby 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. Hana Krejčiříková, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Spojení a rozvětvení výhybek, Geometrie řazení výhybek, Výhybky pro vysoké rychlosti - PHS 
2. Dopravny a stanice, návěstidla, číslování kolejí, číslování výhybek 
3. Zařízení pro přepravu osob a zavazadel, Smíšené stanice, zásady 
4. Smíšené stanice, zásady 
5. Seřaďovací nádraží 
6. Kombinovaná doprava 
7. Mezinárodní smlouvy a dohody ve vazbách na železniční koridory České republiky, Dohody pro vytváření
transevropské železniční sítě, Helsinské koridory, Železniční koridory na území České republiky, Projekty
multimodálních koridorů 
8. Tramvajové tratě v České rep., GPK tramvajové trati, konstrukce tramvajové trati, tramvajové křižovatky a
výhybková spojení 
9. Příklady staveb a rekonstrukcí tramvajových tratí v ČR a v zahraničí 
10. Podzemní dráhy - metro, historie stavby, zásady navrhování metra, kolejový svršek metra, výhybky a výhybková
spojení 
11. Metro jako součást dopravního systému městské aglomerace, řešení ve velkých městech Evropy 
12. Vliv dopravy na životní prostředí, Normy ČSN, Legislativa, Šíření hluku, Dopravní hluk a měření dopravního
hluku, Predikce hluku, Hlukové mapy, směrnice ES 49/2002, strategické hlukové mapy,  
13. Protihluková opatření, Protihlukové stěny - typy, konstrukce, materiál, obklady, požadavky, Antivibrační rohože

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] H. Krejčiříková, Železniční stavby 2, ISBN 8001048896
[2] H. Krejčiříková, H. Špačková, Dopravní stavby: kolejová doprava, ISBN 800102444X



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Experimentální analýza a diagnostika
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

prof. Ing. Michal Polák, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními postupy diagnostiky a experimentální analýzy při řešení
problémů na různých stavebních konstrukcích (na obytných budovách, průmyslových stavbách, mostních
konstrukcích, silničních a železničnich stavbách apod.). 
1.-2. Úvod, diagnostika stavebních konstrukcí, diagnostické systémy pro monitorování stavebních konstrukcí. 
3.-4. Fyzikální modely stavebních konstrukcí, zákony modelové podobnosti, experimenty na fyzikálních modelech
ve větrných tunelech a na vibračních stolech. 
5.-6. Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, uspořádání, příprava, realizace, vyhodnocování. 
7.-8. Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí, experimentální modální analýza, dynamické zatěžovací zkoušky,
příprava, realizace, vyhodnocování. 
9.-10. Experimenty zaměřené na technickou seizmicitu a na sledování nepříznivých účinků vibrací na uživatele
staveb. 
11.-13. Experimenty zaměřené na sledování velikosti zatížení stavebních konstrukcí. Měřicí linka a její členy,
podmínky nezkresleného zobrazení, nejistoty výsledků měření. 

Praktická cvičení: Experimenty prováděné studenty na zjednodušených fyzikálních modelech stavebních konstrukcí
- statická zatěžovací zkouška, dynamická zatěžovací zkouška, experimentální modální analýza, aplikace
tenzometrie. Materiálové zkoušky - beton, ocel a dřevo. Silniční laboratoř, železniční laboratoř, geotechnická
laboratoř.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Polák M.: Experimentální ověřování konstrukcí 10, ES ČVUT, Praha 1999.
[2] Bilčík J., Dohnálek J.: Sanace betonových konstrukcí. Jaga group, v. o. s., Bratislava 2003.
[3] Pirner M., Fischer O.: Dynamika ve stavební praxi. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2010.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ocelové konstrukce 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

doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.

Stručná anotace předmětu

Doplnění teoretických znalostí k předmětu OK1 a rozšíření znalostí o ocelových konstrukcích pozemních staveb. 
1. Úvod: ohýbané nosníky, příčná a torzní stabilita  
2. Boulení průřezů 4. třídy, tenkostěnné za studena tvarované konstrukce 
3. Kroucení, kombinace namáhání 
4. Posouzení ocelových konstrukcí na únavu  
5. Spoje: klasifikace styčníků, polotuhé styčníky, čepové spoje 
6. Ocelobetonové konstrukce 
7. Požární odolnost ocelových a ocelobetonových konstrukcí 
8. Halové stavby s jeřábem: nosník JD, ztužení, detaily 
9. Stožáry (VVN), věže, komíny 
10. Zásobníky, nádrže 
11. Technologické konstrukce 
12. Pomocné konstrukce, lešení 
13. Konstrukce z hliníku a nerezu

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce 2, ČVUT, ISBN80-01-03174-8, 2005.
[2] Silva L.S., Simoes R., Gervásio, H.: Design of steel structures. ECCS Eurocode Design Manuals, Ernst & Sohn,
2010.
[3] ČSN EN 1993-1-1: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní
stavby.



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

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

--

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je příprava podkladů pro diplomovou práci - výuka probíhá individuálně pod vedením vedoucích
diplomových prací na profilových katedrách studijního oboru

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dynamika stavebních konstrukcí 2
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Jiří Máca, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem predmetu je seznámit studenty s pokročilými metodami v dynamice stavebních konstrukcí. Budou seznámeni
s metodami rešení vlastního a vynuceného kmitání soustav s více stupni volnosti. 
1. Základní pricipy dynamiky. 
2.-3. Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí. 
4.-5. Metody řešení vlastního kmitání pomocí MKP. 
6.-8. Metody řešení vynuceného kmitání pomocí MKP. 
9.-10. Výpočet seizmické odezvy konstrukcí. 
11. Odezva na zatížení větrem. 
12. Interakce konstrukce a podloží. 
13. Zatížení dopravních konstrukcí- mosty a lávky pro pěší

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Bittnar,Z.- Šejnoha,J.: Numerické metody mechaniky,Vydavatelství ČVUT, 1992
[2] Máca, J.: Dynamika stavebních konstrukcí 2, www prednášky, ČVUT v Praze, 2012



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Betonové konstrukce 4
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 4
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. Opakování (chování materiálu - krátkodobé a dlouhodobé, návrh a posouzení železobetonového průřezu na ohyb
a smyk, deformace konstrukcí).  
2. Problematika pojížděných desek mostů - úvod a teorie. 
3. Problematika pojížděných desek mostů - příklady výpočtu. 
4. Návrh železobetonové stěny v obecném bodě na obecné zatížení. 
5. Plastické chování železobetonových konstrukcí. 
6. Zjednodušený návrh železobetonových desek obecného půdorysu. 
7. Příklady analýzy železobetonových desek a stěn obecného tvaru pomocí výpočetních programů. 
8. Strut-and-tie modely - historie vzniku, základní myšlenky a principy tvorby strut-and-tie modelů. 
9. Strut-and-tie modely - definice poruchových oblastí a příklady jejich řešení. 
10. Strut-and-tie modely - vzorový příklad návrhu železobetonového prvku. 
11. Zohlednění vlivu smršťování a dotvarování při návrhu železobetonových konstrukcí. 
12. Zohlednění vlivu hydratace a oslunění při návrhu železobetonových konstrukcí. 
13. Návrhové přístupy a opatření z hlediska rizika vystavení účinkům nízkým a vysokým teplotám, výbuchu,
nárazu, seismicity a radiačního záření.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] J. Procházka a kol.: Betonové konstrukce - příklady navrhování podle eurocode 2, Procon, 2000.
[2] A. Kohoutková, J. Procházka, J. Šmejkal: Modelování a vyztužování betonových prvků. Lokální modely
železobet. konstrukcí, ČVUT v Praze, 2013.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ocelové mosty 3
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Ocelové mosty velkých rozpětí: mosty zavěšené a visuté.  
2. Ocelové mosty velkých rozpětí: mosty visuté.  
3. Navrhování lávek pro chodce, specifika, dynamická analýza. 
4. Únava: stádia procesu, kumulace poškození 
5. Únava: Wöhlerovský přístup pro hodnocení únavové pevnosti. 
6. Základy lomové mechaniky, posouzení z hlediska křehkého lomu. 
7. Únosnost stěn a tlačených pásů.  
8. Opravy a rekonstrukce ocelových mostů.  
9. Výroba ocelových mostů, požadavky, specifika.   
10. Výstavba ocelových mostů, požadavky, specifika, statická analýza  
11. Specifika navrhování železničních mostů. Interakce mostu a bezstykové koleje. 
12. Speciální mostní konstrukce - pohyblivé mosty, mostní provizoria. 
13. Rezerva

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Rotter T., Studnička J.: Ocelové mosty, ČVUT Praha, 2006
[2] Troyano L.F.: Bridge Engineering a Global Perspektive. University Press, Cambridge, 2003
[3] Parke, Hewson: ICE manual of bridge engineering, Thomas Telford Ltd, 2008



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dynamika geotechnických konstrukcí
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Dr.Ing. Jan Pruška

Stručná anotace předmětu

1. Inženýrskogeologický průzkum pro liniové dopravní stavby 
2. Vlastnosti zemin a hornin ovlivňující stabilitu zářezových svahů 
3. Stabilita svahů a zářezů v zeminách  
4. Stabilita skalních stěn 
5. Zhutňování zemin 
6. Zlepšování podloží dopravních staveb (Mechanická a chemická stabilizace, urychlení konsolidace) 
7. Vyztužování zemin 
8. Zatížení pružného poloprostoru, vývoj pórových tlaků  
9. Dynamické vlastnosti zemin 
10. Vliv zatížení dopravou na mělká podzemní díla 
11. Vibrace základů - druhy vibrací, odezva základů, šíření vibrací a návrhová kritéria 
12. Problematika zemětřesení 
13. Příklady poruch stavebních konstrukcí dynamickým zatížením

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] ČSN EN 1998-5 - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a
zárubní zdi a geotechnická hlediska
[2] Arnold Verruijt AN INTRODUCTION TO SOIL DYNAMICS Delft University of Technology 2010 Springer
Dordrecht Heidelberg London New York
[3] MALGOT, Josef, KLEPSATEL, František, TRÁVNÍČEK, Ivan: Mechanika hornín a inžinierska geológia. Alfa,
Bratislava, 1992. ISBN 80-05-00940-2.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Silniční stavby 4
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Jan Valentin, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Odborný předmět prohlubuje znalosti zejména v oblasti technologií a provádění vozovek: 
1. Technologie a provádění silničních staveb v předpisech (TP, TKP, další oborové předpisy) 
2. Požadavky provádění asfaltových vrstev - prohloubení dříve získaných poznatků (výroba, přeprava, skladování,
pokládka, hutnění, pracovní spoje) 
3. Požadavky provádění cementobetonových krytů (pokládka CB krytu, ošetřování, řezání spár), spojitě vyztužená
CB deska 
4. Recyklace vozovek - recyklace za studena, recyklace za horka (návrhy technologie, principy provádění, sledované
vlastnosti, ověřování) 
5. Energeticky efektivní asfaltové směsi - nízkoteplotní, teplé, studené (principy technologií, sledované vlastnosti,
aspekty provádění) 
6. Technologie pro snižování hluku u obrusných vrstev - akustické asfaltové vrstvy, vymývaný beton 
7. Tenkovrstvé technologie souvislé údržby vozovek - nátěrové technologie, emulzní kalové zákryty, mikrokoberce 
8. Vozovky na mostech - specifika, provádění; elastické mostní závěry 
9. Asfaltové směsi pro vozovky s dlouhou životností (směsi typu VMT, modifikace u asfaltových směsí) 
10. Dlážděné vozovky - vlastnosti, návrh, provádění 
11. Poruchy asfaltových a cementobetonových vozovek - typy, příčiny, opatření a odstraňování 
12. Úvod do reologie u asfaltových vozovek (reologie asfaltových pojiv a směsí) 
13. Rezerva/předtermín zkoušky

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993
[2] Zajíček J., et al: Technologie vozovek, ČKAIT, Praha, 2014
[3] Technické předpisy Ministerstva dopravy ČR - www.pjpk.cz



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Železniční stavby 3
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Martin Lidmila Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Obsah předměntu je zaměřen na problematiku technologie údržby železničního spodku a svršku. Student bude
seznámen se základními stroji a technologickými postupy včetně ruční mechanizace. 
1. Úvod, základní trendy výstavby a údržby železniční infrastruktury v současnosti. 
2. Úvod do údržby koleje. Cíle údržby, kdy, co a proč udržovat. 
3. Základní členění opravných prací. Obecné technologické postupy.  
4. Stroje pro údržbu železničního svršku. 
5. Stroje pro pokládku kolejových polí a výhybek 
6. Stroje pro údržbu železničního spodku. 
7. Stroje na opravy a úpravy GPK 
8. Montážní základny. Svařování kolejnic. Broušení kolejnic. 
9. Speciální drážní vozidla a mechanizmy na odstraňování sněhu. 
10. Dvoucestná vozidla, ruční mechanizace. 
11. Přejezdy - legislativa, názvosloví, zásady navrhování. 
12. Přejezdy - konstrukční řešení, údržbové práce. 
13. Rezerva

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] P. Bado, V. Jelínek: Speciální drážní vozidla. Agentura ALHA, 2012. ISBN 978-80-260-2036-3.
[2] L. Marx: Oberbaumaschinen fúr Eisenbahninfrastruktur. DW Media Group GmbH, DW Rail Media, Hamburg,
2007. ISBN 978-3-7771-0381-5.
[3] H. Krejčiříková: Železniční stavby 2. Nakladatelství ČVUT, 2011, Praha. ISBN 978-80-01-04889-4.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seizmické inženýrství
Typ předmětu 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. Jiří Máca, CSc.

Stručná anotace předmětu

Seznámit studenty se zádladními principy návrhu seizmicky odolných konstrukcí. 
1.-2. Základy seizmického inženýrství 
3. Výpočet seizmické odezvy 
4. Spektrum odezvy 
5. Modální analýza pomocí spektra odezvy 
6. Metoda výpočtu pomocí příčných sil 
7. Duktilita konstrukcí  
8. Přímá integrace pohybových rovnic 
9. EC8 - Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 
10. Konstrukční zásady 
11. Součinitel duktility podle EC8 
12. Modální analýza pomocí spektra odezvy - symetrická vícepodlažní budova - příklad 
13. Metoda postupného přitěžování

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Máca,J.: Seizmické inženýrství, www stránky předmětu
[2] EC8 - Navrhování seizmicky odolných konstrukcí



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Beton v extrémních podmínkách
Typ předmětu 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. Petr Štemberk, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Extrémní podmínky z hlediska výroby a prostředí, extrémní návrhové situace (vysoké a nízké teploty, požár,
výbuch, seismicita, radiační záření). 
2. Vliv extrémních podmínek na vlastnosti betonu. 
3. Vliv extrémních podmínek na vlastnosti výztuže. 
4. Návrhové přístupy a opatření z hlediska rizika vystavení účinkům nízkým a vysokým teplotám, výbuchu, nárazu,
seismicity a radiačního záření. 
5. Problematika navrhování masivních konstrukcí. 
6. Příklady konstrukcí vystavených extrémním návrhovým situacím (stavby pro energetická zařízení, speciální
konstrukce).

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] R.K. Dhir, M.J. McCarthy, M.D. Newlands" Concrete for Extreme Conditions, London: Thomas Telford, 2002.
[2] J. Procházka, A. Kohoutková, J. Vašková: Příklady navrhování betonových konstrukcí 1 ČVUT, 2014.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dřevěné konstrukce a mosty
Typ předmětu 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. Petr Kuklík, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Dřevěné konstrukce z hlediska národní strategie trvale udržitelného rozvoje.  
2. Nové materiály na bázi dřeva.  
3. Konstrukční systémy budov a mostů ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. 
4. Rekonstrukce a zesilování dřevěných konstrukcí a mostů. 
5. Smíšené konstrukce ze dřeva, oceli a betonu.  
6. Pokročilé navrhování dřevěných konstrukcí a mostů. 
7. Výroba, ochrana, montáž a údržba dřevěných konstrukcí a mostů.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce II, ČVUT 1996.
[2] Příručka 1 - Dřevěné konstrukce. http://fast10.vsb.cz/temtis/en
[3] Příručka 2 - navrhování dřevěných konstrukcí. http://fast10.vsb.cz/temtis/en



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zemní konstrukce
Typ předmětu 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. Ivan Vaníček, DrSc.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod - Význam zemních konstrukcí a jejich zařazení ve skupině geotechnických konstrukcí 
2. Postavení zemních konstrukcí v Eurokódu 7 Navrhování geotechnických konstrukcí, rizika spojená s návrhem,
dělení zemních konstrukcí na ZK dopravních staveb, vodních staveb a environmentálních staveb 
3. Zemina jako základní stavební materiál, princip zpracování zeminy jako stavebního materiálu - principy
zhutňování - princip optimálního zhutnění, požadavky na zhutnění, hutnící zařízení, hutnící velkopokus 
4. Přehled metod zlepšování vlastností zeminy, jak v přirozeném uložení, tak jako konstrukčního materiálu 
5. Způsoby kontrol zhutnění, přímé a nepřímé metody - základní rozdíl v principu navrhování přírodních materiálů
od navrhování stavebních materiálů vyrobených (ocel, beton) 
6. Vlastnosti, funkce geosyntetik v zemních konstrukcích 
7. Vyztužování zemin - rozdíly mezi násypem (vyztužování geosyntetikami) a zářezem (vyztužení hřebíkováním) 
8. Metody vedoucí k urychlení konsolidace podloží i vlastního násypu, aplikace svislých drénů, geodrénů 
9. Principy navrhování zemních konstrukcí v souladu s Eurokódem 7 v souladu se spojeným rizikem - aplikace
doporučení, výpočetní metody analytické, numerické, laboratorní a polní modelování, observační metoda 
10. Specifika zemních konstrukcí dopravních staveb - silniční, železniční, letištní plochy 
11. Specifika navrhování zemních konstrukcí vodních staveb, nízké hráze, přehrady, protipovodňové hráze 
12. Specifika zemních konstrukcí environmentálních staveb - skládky, odkaliště, výsypky 
13. Aplikace principů udržitelné výstavby do navrhování zemních konstrukcí

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Vaníček,I., Vaníček,M.: Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, 2008,
637 s.
[2] Jirásko,D., Vaníček,M.: EC 7 Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 2 "Zemní konstrukce", 2014, v tisku
[3] Vaníček,I., Schrofel, J.: Životní prostředí. Inženýrské stavby. Vyd. ČVUT2000, 154 s.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dopravní inženýrství 2
Typ předmětu 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. Michal Uhlík, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod, základní charakteristiky dopravního proudu, způsoby sledování 
2. Ukazatele bezpečnosti provozu - charakteristiky, statistiky, ÚLOHA 1 - Nehody na vybraném průtahu  
3. volno na ÚLOHU 1 
4. Dopravní průzkumy - členění, druhy, směrový průzkum, analýza dopravy - hrubé ukazatele, výhledové intenzity.
Speciální dopravní průzkumy - cyklisté, pěší, parkování, MHD, vážení vozidel 
5. Návštěva TSK Praha, zadání dopravního průzkumu - ÚLOHA 2 
6. volno na ÚLOHU 2 
7. Dopravní modelování - ukázka softwaru PTV VISSIM a jak software pracuje 
8. Dopravní modelování v softwaru PTV VISSIM - praktická úloha - skupina 1 
9. Dopravní modelování v softwaru PTV VISSIM - praktická úloha - skupina 2  
10. Dopravní modelování vs. TP - mikrosimulace 
11. Dopravní modelování v širším území, metody výpočtu dle zdrojů a cílů  
12. Exkurze na Centrální dispečink - řízení dopravy v Praze 
13. Předtermín zkoušky

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Žďárecká, Jirava, Karlický: Dopravní průzkumy a prognózy, ČVUT Praha, 1983



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Speciální kolejové konstrukce a diagnostika
Typ předmětu 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. Hana Krejčiříková, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Charakteristiky VRT, Rozvoj vysokorychlostních tratí, Evropské vysokorychlostn&#204; tratě, podmínky
interoperability VRT, Vozidla s naklápěcími skříněmi ,  
2. Železniční svršek a spodek na vysokorychlostních železničních tratích 
3. Příklady staveb v zahraničí 
4. Kolejová dilatační zařízení jako součást trati, typy dilatačních zařízení, zásady vkládání dilatačních zařízení do
koleje, přechodové oblasti mostů 
5. Diagnostika železničního spodku a svršku 
6. Dopravní informační a telematické systémy ve veřejné dopravě

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] M. Mikšík, M. Karabinová, J. Špánik, Diagnostika kolajových dráh, ISBN 80-8070-193-8
[2] H. Krejčiříková, Železniční stavby - Vysokorachlostní tratě, 2003, ISBN 9788001028469
[3] Kubát, Pejša, Jacura, Prešl, Městská a příměstská doprava, ISBN 9788073575397



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby
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. 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
kat. silničních staveb 1,00 0,15 3,00 1,68 6 5 6,00
kat. železničních staveb 0,00 0,00 1,00 1,00 4 3 3,00
Experimentální centrum 0,00 0,00 2,00 2,00 4 3 1,00
Centrum experimentální geotechniky 1,00 1,00 1,00 1,00 4 2 2,00

3,00
0,00
0,00
7,00

Kubíčková 13.10.2014 0,00
0,00
0,00



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby

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

K. mechaniky Multiscale Modelling Platform A 2014-2016
K. mechaniky Prvky z funkčně vrstvených vláknobetonových kompozitů B (GAČR) 2013-2016
K. betonových a zděných konstrukcí Centrum kompetence – pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu B (GAČR) 2013-2016
K. ocelových a dřevěných konstrukcí Lokální napjatost vybraných konstrukcí B (GAČR) 2013-2016
K. silničních staveb Aplikace multikriteriálního hodnocení při výběru typu úrovňové křižovbatky B (TAČR) 2012-2015
K. geotechniky Predikce a minimalizace rizik poruch staveb způsobených bobtnáním zemin B (TAČR) 2014-2017



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Materiálové inženýrství
Garant studijního oboru prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.
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 návrhu, vývoje a aplikace stavebních materiálů včetně jejich 
diagnostiky a testování. Studijní plán je rozdělen do tří semestrů, každý v hodnotě 30 ECTS kreditů. V 1. 
semestru vychází studium z teoretických předmětů (Chemie silikátů, Základy fyzikální chemie, Materiálové 
inženýrství, Matematika 4, Kompozitní materiály), které tvoří základ pro studium profilových předmětů v 2. 
semestru studia (Degradace stavebních materiálů, Přetváření a porušování materiálů). Studium je zaměřeno také 
na využití výpočetních metod pro modelování chování stavebních materiálů a konstrukcí v reálných podmínkách 
stavby (Transportní procesy v materiálech, Numerická analýza).  V rámci těchto předmětů je použita počítačová 
podpora výuky, která umožní studentům získat znalosti v oblasti řízeného návrhu stavebních materiálů a 
konstrukcí přesně definovaných a požadovaných vlastností. Studium zahrnuje také diagnostiku stavebních 
materiálů a konstrukcí (Diagnostika poruch stavebních materiálů). Poslední semestr studia je věnován výhradně 
zpracování diplomové práce.
Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia
Obor připravuje odborníky pro navrhování stavebních konstrukcí s širokými znalostmi o vlastnostech a chování 
stavebních hmot a odborníky, kteří se v praxi budou zabývat návrhem, vývojem, výrobou a testováním stavebních 
materiálů a nových technologických řešení. Uplatnění naleznou absolventi především v technologických 
provozech zabývajících se výrobou stavebních materiálů (cihelny, betonárny, cementárny apod.), dále 
v projekčních kancelářích, při řízení staveb a při rekonstrukci staveb stávajících. Zde naleznou absolventi 
uplatnění při stavebně-technické průzkumu, při návrhu sanačních opatření a při návrhu materiálového řešení 
památkově cenných historických objektů. Absolventi oboru budou moci také působit v oblasti diagnostiky 
konstrukcí, zkušebnictví a kontroly jakosti.

Cílem studia je připravit absolventy, kteří se budou orientovat v otázkách mechanických, tepelných a vlhkostních 
vlastností stavebních materiálů, v oblasti řízeného návrhu obvodových a střešních plášťů budov a v neposlední 
řadě v oblasti zkušebnictví a kontrole jakosti.  Uplatní se nejen v průmyslové sféře ale i v oblasti státní správy, 
přičemž náplň jednotlivých studijních předmětů umožňuje komplexní přístup k řešení problematiky stavebních 
materiálů a materiálového inženýrství.  

Absolvování magisterského studia je dobrým předpokladem pro studium v doktorském studijním programu 
v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství.
Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace)
Dochází ke spojení předmětů malého rozsahu do větších celků. Nově je začleněn předmět Přetváření a porušování 
materiálů, který by měl rozšířit znalosti absolventů v oblasti stavební mechaniky a pružnosti. O zařazení tohoto 
předmětu bylo rozhodnuto také na základě požadavků stavební praxe na absolventy. Ve studijních plánech bude 
v 1. a 2. semestru max. vždy 6 povinných předmětů v rozsahu 2-7 hod. týdně.  

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 
v akademickém roce

V akademickém roce 2014/15 bylo ke studiu přijato 7 
uchazečů. 

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


Bb – Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební
Název studijního programu Stavební inženýrství
Název studijního oboru Materiálové inženýrství
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 materiálového a stavebního inženýrství 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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Materiálové inženýrství
Název předmětu rozsah zakončení druh přednášející dop.sem.
Matematika 4 2P+2C z,zk p doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc. 1
Pokročilé metody studia vlastností pevných látek 2P+2L kz p doc.Ing. Petr Semerák, Ph.D. 1
Chemie silikátů 2P zk p doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. 1
Materiálové inženýrství 5P+2L z,zk p prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. 1
Základy fyzikální chemie 2P+2C z,zk p Ing. Martin Keppert, Ph.D. 1
Kompozitní materiály 2P+2C z,zk p prof.Ing. Michal Šejnoha, Ph.D. 1
Diagnostika poruch stavebních materiálů 2P+2L z,zk p prof.Ing. Petr Konvalinka, CSc. 2
Degradace stavebních materiálů 2P zk p Ing. Alena Vimmrová, Ph.D. 2
Transportní procesy v materiálech 4P+2C z,zk p prof.Ing. Robert Černý, DrSc. 2
Numerická analýza transportních procesů 2P+2C z,zk p Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D. 2
Přetváření a porušování materiálů 2P+2C z,zk p prof.Ing. Milan Jirásek, DrSc. 2
Diplomový seminář 4C z p  -- 2
Diplomová práce 30 kreditů z p 3

Obsah a rozsah SZZk
SZZk se skádá ze 2 částí:
a) Obhajoba diplomové práce,
b) Zkouška z tematického okruhu - Materiálové inženýrství a Experimentální metody.

Požadavky na přijímací řízení
Úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební či materiálové 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

Inverzní analýza přenosu tepla a vlhkosti pomocí genetického algoritmu.
Posouzení účinnosti a predikce chování aplikovaných sanačních opatření prostřednictvím počítačové analýzy.
Návrh průmyslově vyráběné betonové směsi s cihelným obrusem.
Vlastnosti HPC s obsahem metalupku a jemně mletého keramického střepu.
Podpora využívání odpadů ze zemědělské produkce: Vlastnosti cementových kompozitů obsahujících kokosovou dužinu.
Měření dynamické sorpce solí v porézních materiálech.

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
Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů)	Studijní obory bakalářských studijních programů
zaměřených na stavební inženýrství a/nebo stavitelství.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Matematika 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. Jan Chleboun, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Matice, skalární součin vektorů, vlastní čísla a vlastní vektory matic, spektrum matice, Geršgorinova věta. 
2. Normovaný lineární prostor, normy matic a vektorů, číslo podmíněnosti, symetrické a pozitivně definitní matice a jejich
vlastnosti. 
3. Soustavy lineárních algebraických rovnic, přímé metody jejich řešení. 
4. Iterační metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic, řídké matice. 
5. Stabilita osově zatíženého nosníku, obyčejné diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami, problém vlastních čísel a
vlastních funkcí. 
6. Diferenciální operátory, skalární součin funkcí, řešitelnost okrajových úloh. 
7. Variační princip pro jednorozměrné úlohy s pozitivně definitním diferenciálním operátorem, funkcionál energie, zobecněné
řešení. 
8. Variační metody pro přibližné řešení (Ritzova metoda, metoda konečných prvků). 
9. Laplaceův operátor, harmonické funkce, Poissonova rovnice ve 2D a s různými okrajovými podmínkami, aplikace (ustálené
tepelné pole, průhyb membrány), variační princip, Ritzova metoda, metoda konečných prvků. 
10. Metoda sítí pro přibližné řešení klasicky formulovaných okrajových úloh v 1D. Metoda sítí pro eliptické okrajové úlohy ve
2D, Liebmannova iterace (informativně). 
11. Matematický model kmitání struny a matematický model kmitání obdélníkové membrány, numerické řešení modelu kmitání
struny metodou sítí, stabilita metody. 
12. Matematický model neustáleného tepelného pole s jednou prostorovou proměnnou a se dvěma prostorovými proměnnými,
jeho numerické řešení metodou sítí (pro 2D jen informativně), stabilita metody. 
13. Rezerva

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Elektronické studijní materiály na webové stránce předmětu, např. J. Chleboun: Příklady k předmětu Matematika
4; J. Chleboun: Matematika 4 - příručka pro přežití; J. Chleboun: Texty k přednáškám
[2] O. Zindulka: Matematika 3, kap. 4, 5, 6; Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
[3] K. Rektorys: Matematika 43,Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2001



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Pokročilé metody studia vlastností pevných látek
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+2L hod. za týden 4 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Petr Semerák, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Elektrické pole, silové působení el. pole, náboj, el. napětí, kapacita, kondenzátory, kapacitní měniče.  
2. Magnetické pole, silové působení m. pole, permeabilita, definice ampéru, mag. indukční tok, elektromagnetická
indukce, indukčnost, magnetické měniče.  
3. El. proud, proud v pev. látkách, kapalinách, plynech, galvanické články, akumulátory.  
4. Ohmův zákon, Kirchhoffovy zák., práce a výkon el. proudu, kce a řazení rezistorů, termočlánek, odpor.měniče.  
5. Měřicí přístroje analogové, deprézský princip, digitální přístroje, změny rozsahu, konstrukce voltmetrů,
ampérmetrů, ohmmetrů, měření el. odporu.  
6. Střídavý el. proud, vznik, průběh, výkon, generátory, motory, transformátory. Polovodiče,  elektronika. 
7. Atomové a molekulární vazby, principy atomových struktur. Vztahy mezi strukturou a fyz.  vlastnostmi p.l.  
8. Vznik p.l. a jejich struktura na atomární úrovni: Struktura krystalických a amorfních látek, krystalografie a
mineralogie  
9. Rozpustnost a tuhé roztoky, Fázové diagramy, Nemísivost, omezená mísivost a neomezená mísivost pevných
látek. 
10. Implikace vazeb atomových struktur do optických vlastností - transparence vs. neprůhlednost, barva, optická
isotropie vs. anisotropie, reaktivita vs. inerce. 
11. Vlastnosti látek z hlediska měřítka - "size effect" - na různých úrovních, typy deformací v růz. měřítkách  
12. Difúze, principy, typy dif. procesů, koncentrační gradient vs. rychlost difúze, závislost na typu vazby. 
13. Koroze, obecné procesy a příčiny. Příklady a rizika ve stavebnictví.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009
[2] Ekertová, L.-  Frank, L. (2003): Metody analýzy povrchů. - Elektronová mikroskopie a difrakce.
[3] Kraus, Ivo (2003): Struktura a vlastnosti krystalů.



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

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1.-2. Úvod,oxid křemičitý a hydroxid vápenatý. 
3. Hlavní fáze, hydratace a hydratační teplo portlandského cementu. 
4. Struktura a vlastnosti čerstvé a zatvrdlé cementové pasty.  
5. Směsné cementy, hlinitanové cementy, speciální druhy cementů. 
6. Kamenivo. Mezivrstva cementový tmel - kamenivo. 
7. Úloha přísad k silikátovým pojivům, pucolánově aktivní materiály. 
8. Speciální betony, vláknobetony. 
9. Stavební sklo. 
10. Keramika. 
11. Geopolymery, anorganické povrchové vrstvy. 
12. Hydrofobizace. 
13. Zkoušková písemka.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Hanykýř V., Kutzendörfer J. 2008, Technologie keramiky. Silikátový svaz.
[2] Mindess S., Young J.F., Darwin D.: Concrete.New Jersey: Prentice Hall, 2003
[3] Collepardi M.: Moderní beton, EBS, ČKAIT, 2009



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Materiálové inženýrství
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 5P+2L hod. za týden 7 kreditů 8
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Podstata stavebních hmot 
2. Skupenské stavy látek, fázové složení 
3. Teoretické a skutečně dosahované vlastnosti stavebních materiálů a jejich vztah ke struktuře látek, interakce
stavebních materiálů s vnějším prostředím 
4. Stavební kámen 
5. Beton - vztah mezi strukturou a vlastnostmi 
6. Vysokopevnostní a vysokohodnotný beton 
7. Lehčené hmoty, polymery 
8. Kompozitní materiálů 
9. Technické sklo 
10. Materiály historických budov 
11. Materiály pro rekonstrukce historických staveb 
12. Využití druhotných surovinových zdrojů při výrobě stavebních materiálů 
13. Současné trendy materiálového výzkumu ve stavebnictví

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] M. Pavlíková, Z. Pavlík. J. Hošek, Materiálové inženýrství I, ČVUT v Praze, 2011, s. 283.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Základy fyzikální chemie
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

Ing. Martin Keppert, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod, složení směsí, typy směsí 
2.-3. Stavové chování plynů a kapalin 
4. Úvod do termodynamiky 
5. Tepelné stroje 
6. Termochemie 
7. Chemická rovnováha 
8. Chemická rovnováha v systémech s pevnou fází 
9.-10. Kinetika chemických reakcí 
11. Fázové rovnováhy v jednosložkových systémech 
12. Fázové rovnováhy kapalina-plyn, kapalina-pára 
13. Fázová rovnováha v systémech s pevnou fází

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] W.J. Morre, Fyzikální chemie, SNTL Praha 1981
[2] P. Atkins, J. de Paula, Fyzikální chemie, VŠCHT Praha 2013



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Kompozitní materiály
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

prof.Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Základní rovnice teorie pružnosti, tensorové značení 
2. Fyzikální rovnice pro obecně anizotropní materiál 
3. Základní energetické principy mechaniky, princip objemového průměrování 
4. Zjednodušené homogenizační modely 
5. Úvod do teorie mikromechaniky - representativní objem, mechanické a teplotní koncentrační faktory 
6. Eshelby tensor, transformační problém isolované inkluze 
7. Základní mikromechanické metody - Metoda řídké aproximace, metoda Mori-Tanaka, Self-konzistentní metoda 
8. Základní mikromechanické metody - Self-konzistentní metoda 
9. Úvod do teorie homogenizace prvního řádu - jednotková periodická buňka, periodické okrajové podmínky,
aplikace v rámci komerčních softwarových produktů 
10. Analýza laminátových konstrukcí 
11. Aplikace mikromechaniky při řešení praktických úloh I 
12. Aplikace mikromechaniky při řešení praktických úloh II

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Šejnoha M., Zeman J.: Micromechanics in Practice, WIT Press, Southampton, Boston, 2013, ISBN
978-1-84564-682-0
[2] Dvorak,G.J.: Micromechanics of Composite Materials, Springer Dordrech Heidelberg New York London, 2013,
ISSN 0925-0042, ISBN 978-94-007-4100-3.
[3] Podklady k přednáškám ve formátu pdf



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Diagnostika poruch stavebních materiálů
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+2L hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Petr Konvalinka, CSc.

Stručná anotace předmětu

V rámci předmětu budou charakterizovány poruchy různých druhů stavebních materiálů včetně souvislostí s
poruchami konstrukcí a jejich vzájemnými vazbami. Speciální pozornost bude věnována cementovým kompozitům
vyztuženým vlákny, keramickým materiálům, dřevu, oceli, sklu a plastům. V rámci laboratorní výuky budou
provedeny experimentální práce, které budou zahrnovat diagnostiku poruch a praktické provádění diagnostiky v
projektových týmech.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] B. Kopec: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí, Akademické nakladatelství CERM, 2008, ISBN
978-80-7204-591-4
[2] E. Allen, J. Iano: Fundamentals of Building Construction, materials and methods, Wiley and Sons, 2008, ISBN
978-0-470-07468-8
[3] P.- C. Aitcin: Vysokohodnotný beton, Spon Press, 2005, ISBN 80-86769-39-9



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Degradace stavebních materiálů
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P hod. za týden 2 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Principy elektrochemie 
2. Elektrochemický mechanismus koroze kovů 
3. Protikorozní ocharana kovových materiálů 
4. Degradační procesy stavebních materiálů za účasti CO2 
5. Základy bidodegradace 
6. Degradace a sanace betonových konstrukcí 
7. Degradace a sanace dřevěných konstrukcí 
8. Degradace kamene 
9. Degradace keramických výrobků 
10. Degradace skla 
11. Degradace asfaltu, papíru a polymerních materiálů 
12. Degradace a sanace hydroizolačních materiálů 
13. Degradace a sanace tepelně izolačních materiálů

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] R. Wasserbauer, Biologické poškození staveb, ABF Praha 2000
[2] M. Balík, Odvlhčování staveb, Grada Praha 2005
[3] P. Kotlík a kol., Stavební materiály historických objektů, VŠCHT Praha 2007



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Transportní procesy v materiálech
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 4P+2C hod. za týden 6 kreditů 8
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Robert Černý, DrSc.

Stručná anotace předmětu

1. Základy teorie přenosu hmotnosti, hybnosti a energie v jednosložkových materiálech a lineárních směsích.  
2. Bilanční rovnice hmotnosti a hybnosti, 1. pohybová rovnice.  
3. Bilanční rovnice momentu hybnosti, 2. pohybová rovnice. Bilanční rovnice mechanické energie. 
4. Základy vratné a nevratné termodynamiky 
5. Stavové a konstitutivní rovnice.  
6. Základní materiálové modely v termomechanice.  
7. Bilanční rovnice vnitřní a celkové energie.  
8. Mechanismy přenosu vlhkosti v porézním prostředí.  
9. Modelování současného přenosu vody a vodní páry ve stavebních materiálech.  
10. Modelování současného přenosu tepla a vlhkosti.  
11. Základní modely současného přenosu tepla a vlhkosti používané ve stavební praxi.  
12. Význam základních tepelných a vlhkostních materiálových parametrů při materiálovém návrhu.  
13. Metody posuzování tepelně-vlhkostního stavu stavebních konstrukcí, normy a jejich meze použitelnosti.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] R. Černý, P. Rovnaníková, Transport Processes in Concrete. Spon Press, London 2002



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Numerická analýza transportních procesů
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. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Studenti se seznámí se základy nejpoužívanějších numerických metod pro řešení stacionárních a nestacionárních
úloh vedení tepla a vlhkosti v porézních materiálech jako jsou metoda sítí, metoda konečných prvků, metoda
konečných objemů a metoda hraničních prvků. Metodě konečných prvků (MKP) je věnována největší pozornost. Je
zde podrobně vysvětlen princip a odvození MKP pro transportní procesy - prostorová a časová diskretizace, konečné
prvky - typy, aproximační funkce, numerická integrace. Studenti si procvičí řešení jednoduchých příkladů pomocí
MKP a vyzkouší si počítačovou implementaci MKP. 
1. Transportní procesy, úvod do MKP, řešení soustavy rovnic 
2. Galerkinova metoda - stacionární vedení tepla - 1D (MKP) 
3. Lokalizace, matice vodivosti (MKP) 
4. Stacionární vedení tepla - 2D (MKP)  
5. Aproximační funkce a numerická integrace (MKP)  
6. Konečné prvky - typy, aprox. funkce (MKP)  
7. Nestacionární vedení tepla (MKP)  
8. Sdružené vedení tepla a vlhkosti, řešení Künzelova modelu sdruženého vedení tepla a vlhkosti (MKP) 
9. Úvod do přesnosti MKP, generování sítí a řešení soustav lineárních rovnic 
10. Metoda konečných diferencí (MKD, metoda sítí) 
11. Metoda konečných objemů (MKO) 
12.-13. Metoda hraničních prvků (MHP)

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Z. Bittnar - J. Šejnoha: Numerické metody mechaniky I a II, ČVUT Praha, 1992
[2] K. Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, Akademie věd
České republiky, 1999
[3] R. Černý: Transportní procesy (skriptum), ČVUT Praha, 1993



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Přetváření a porušování materiálů
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

prof.Ing. Milan Jirásek, DrSc.

Stručná anotace předmětu

1.-2. Viskoelasticita - konstitutivní vztahy, dotvarování a relaxace 
3.-4. Viskoelasticita - analýza prutových konstrukcí 
5. Plasticita - konstitutivní vztahy pro jednoosou napjatost 
6. Plasticita - mezní plastická analýza prutových konstrukcí 
7. Plasticita - podmínky plasticity pro materiály bez vnitřního tření 
8. Plasticita - podmínky plasticity pro materiály s vnitřním třením 
9. Test 
10. Plasticita - zákon plastického přetváření 
11. Lomová mechanika - napjatost v okolí kořene trhliny 
12. Lomová mechanika - kritéria pro šíření trhliny 
13. Mechanika poškození

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] M. Jirásek a J. Zeman: Přetváření a porušování materiálů, ČVUT, 2. vydání, 2012



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

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je příprava podkladů pro diplomovou práci - výuka probíhá individuálně pod vedením vedoucích
diplomových prací na profilových katedrách studijního oboru

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Materiálové inženýrství
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. fyziky 2,00 2,00 3,00 3,00 6 6 2,00
Kat. materiálového inž. a chemie 4,00 2,50 3,00 2,25 8 8 15,00
Kat. mechaniky 13,00 11,50 8,00 7,50 14 14 15,00
Experimentální centrum 0,00 0,00 2,00 2,00 4 3 0,00



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Fyzikální a materiálové inženýrství

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 materiálového inženýrství a
chemie, FSv, ČVUT v Praze  

Výzkum procesů při vytváření pevné struktury v soustavě oxid křemičitý-portlandský 
cement ve vztahu k vlastnostem pojiva (spoluřešitel VUT Brno) 

B 2014-2016

Katedra materiálového inženýrství a
chemie, FSv, ČVUT v Praze 

Metodika stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva C 2012-2015

Katedra materiálového inženýrství a
chemie, FSv, ČVUT v Praze 

Řešení povrchových vrstev cihlových budov s využitím cihelného obrusu C 2012-2015

Katedra materiálového inženýrství a
chemie, FSv, ČVUT v Praze 

Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích B 2012-2018

Katedra materiálového inženýrství a
chemie, FSv, ČVUT v Praze 

Výzkum využití materiálů s fázovou změnou v tepelně akumulačních omítkách B 2014-2016

Katedra materiálového inženýrství a
chemie, FSv, ČVUT v Praze 

Transportní parametry a trvanlivost porézních hornin B 2014-2016

Katedra mechaniky, FSv, ČVUT v Praze Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na 
bezpečnost a životnost. 

C 2011-2014



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby 
Garant studijního oboru prof. Dr. Ing. Václav Matoušek
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 projektování, výstavby a provozu vodohospodářských a 
ekologických systémů a staveb. Studijní plán je rozdělen do tří semestrů, každý v hodnotě 30 ECTS kreditů. V 1. 
a 2. semestru je studium založeno převážně na předmětech teoretického základu oboru (Aplikovaná hydrologie a 
Hydraulika), na které navazují profilové odborné předměty, zahrnující navrhování a řízení systémů ve vodním a 
ekologickém hospodářství (např. Provoz vodních děl, Odvodnění urbanizovaných povodí). Studium zahrnuje 
rovněž předměty vztahující se k využití výpočetních metod při projektování a provozování děl s počítačovou 
podporou (Techniky modelování v hydraulice a hydrologii). V průběhu studia mají studenti možnost výběrem 4 
povinně 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 vodohospodářských staveb a systémů s 
uplatněním v inženýrských, projektových a konzultačních společnostech nebo dodavatelských firmách. 
Absolventi najdou uplatnění i ve státní správě či ve výzkumu a vývoji.  
Cílem studia je připravit absolventy se širokým odborným záběrem, kteří by měli snadno nalézat uplatnění jako 
specialisté při projektování a realizaci náročných inženýrských staveb, jakož i při řízení provozu děl a systémů. 
Důraz je kladen zejména na komplexní přístup k řešení náročných problémů vodohospodářské a ekologické 
problematiky.
Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studijním programu. 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace)
Dochází ke spojení předmětů malého rozsahu do větších celků. Ve studijních plánech budou v 1. i 2. semestru 
vždy 4 povinné předměty v rozsahu 4-5 hod. týdně. K tomu si studenti v každém semestru volí 2 povinně 
volitelné předměty v rozsahu 4 hod. týdně. Původní pevně daná 4 odborná zaměření byla zrušena a nahrazena 
nabídkou 8 povinně volitelných předmětů. 
http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/programy.php

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 
v akademickém roce

V akademickém roce 2014/15 bylo ke studiu přijato 40 
uchazečů. 

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon
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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby 
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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby
Název předmětu rozsah zakončení druh přednášející dop.sem.
Aplikovaná hydrologie 2P+2C z,zk p doc. Ing. Josef Křeček, CSc. 1
Hydraulika 3 2P+2C z,zk p prof. Dr. Ing. Václav Matoušek 1
Vodohospodářské soustavy 3P+2C z,zk p doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur 1
Hydraulika podzemní vody 2P+2C z,zk p doc. Ing. Jana Valentová, CSc. 1
Provoz vodních děl 3P+2C z,zk p doc.Ing. Ladislav Satrapa, CSc. 2
Čistota vody 2P+2C z,zk p doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D. 2
Odvodnění urbanizovaných povodí 2P+2C z,zk p doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 2
Vodní hospodářství obcí 2P+2C z,zk p doc.Ing. Iva Čiháková, CSc. 2
Techniky modelování v hydraulice a hydrologii 4C kz pv  -- 1
Geotechnické problémy vodních staveb 3P+1C z,zk pv Ing. Miroslav Brouček, Ph.D. 1
Ochrana a organizace povodí 2P+2C z,zk pv doc.Dr.Ing. Tomáš Dostál 1
Čistírny odpadních vod 3P+1C z,zk pv doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 1
Říční inženýrství a morfologie 4P z,zk pv Ing. Petr Sklenář Ph.D. 2
Ocelové konstrukce vodních staveb 3P+1C z,zk pv doc.Ing. Petr Valenta, CSc. 2
Transportní procesy 2P+2C z,zk pv prof.Ing. Milena Císlerová, CSc. 2
Městské inženýrství a balneo 4P zk pv doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D. 2
Diplomová práce 30 kreditů z p 3

Obsah a rozsah SZZk
SZZk se skládá ze 2 částí:
a) Obhajoba diplomové práce, 
b) Zkouška z tematického okruhu - podle zaměření tématu diplomové práce může zahrnovat problematiku hydrauliky a hydrologie, vodních toků
a vodních staveb, vodního hospodářství krajiny a vodního hospodářství obcí.

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

Matematické a fyzikální modelování proudění na vtoku do propustku
Simulační model ochranné funkce Vltavské kaskády
Studie dynamiky průchodu povodně záplavovým územím 
Posouzení a návrh technických opatření pro optimální funkci stokové sítě města Králův Dvůr pomocí numerického modelu
Určení potenciálu využití srážkové vody v budovách pomocí simulace srážko-odtokových procesů

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
Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů)	Studijní obory bakalářských studijních programů
zaměřených na stavební inženýrství a/nebo stavitelství.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aplikovaná hydrologie
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. Josef Křeček, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Voda v atmosféře  
2. Radiační bilance  
3. Transportní procesy v přízemní vrstvě atmosféry  
4.-5. Metody pro stanovení intenzity výparu  
6. Tání sněhu  
7.-8. Voda pod povrchem  
9. Systém půda-rostlina-atmosféra  
10. Hydrologie svahu  
11. Hydrologie povodí  
12. Statistické vyhodnocování hydrologických dat  
13. Deterministické a stochastické modelování v hydrologii

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Brutsaert, W, Hydrology - An Introduction, Cambridge University Press, 2005.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Hydraulika 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

prof. Dr. Ing. Václav Matoušek

Stručná anotace předmětu

1. Základy matematického modelování a rozbor Navier-Stokesovy rovnice 
2. Turbulence 
3. Přenosové jevy 
4. Základy fyzikálního modelování 
5. Teorie modelové podobnosti 
6. Neustálené proudění v otevřených korytech - vlny 
7. Neustálené proudění v tlakových potrubích - rázy 
8. Struktura proudění: rychlostní profil 
9. Čerpání a doprava potrubím 
10. Výtok otvorem - aplikace pro stavidlo a plavební komoru 
11. Silový účinek vodního paprsku 
12. Obtékání tuhého povrchu a pevné částice v kapalině 
13. Základy proudění nenewtonských kapalin

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kolář V., Patočka C., Bém J.: Hydraulika, SNTL, Praha, 1983
[2] Havlík V., Marešová I.: Hydraulika - Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001
[3] Chadwick A., Morfett J., Borthwick M.: Hydraulics in Civil and Environmental Engineering. Fifth Edition, CRC
Press, 2013



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vodohospodářské soustavy
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur

Stručná anotace předmětu

1. Úvod do předmětu. Význam systémových a pravděpodobnostních metod ve vodním hospodářství. Systémové myšlení.
Definování systému na vodohospodářské soustavě. 
2. Matematické modely vodohospodářských soustav (VS). Úvod do simulačních modelů. Základy programování a tvorby
algoritmů. 
3. Optimalizační metody VS s příklady - 1. část. Lineární programování. Nederivační metody (simplexova metoda). Derivační
metody (metoda největšího spádu, Newtonova metoda).  
4. Optimalizační metody VS s příklady - 2. část. Nelineární programování. Dynamické programování. Vícekriteriální
optimalizace. 
5. Základní vlastnosti náhodných procesů ve vodním hospodářství. Typy rozdělení pravděpodobnosti procesů ve VH. Posouzení
shody empirického a teoretického rozdělení. Pravděpodobnostní grafy. Stacionarita náhodného procesu. 
6. Teorie odhadu. Základní metody pro určení parametrů. Metoda momentů. Metoda maximální věrohodnosti. 
7. Stochastické metody určení N-letých průtoků a určení N-letých návrhových povodňových vln (PV). Vhodné typy rozdělení
pravděpodobnosti, naše a zahraniční praxe. 
8. Hydrologické sucho. Pravděpodobnostní charakteristiky minimálních průtoků (metoda nedostatkových objemů).  
9. Deterministický přístup pro určení N-letých návrhových PV pomocí hydrologického modelu. 
10. Simulační modely vodohospodářských soustav - ochranná funkce. Návrh a optimalizace parametrů retenčních nádrží a jejich
funkčních objektů pomocí simulačních modelů. 
11. Modelovaní náhodných průtokových řad. Modely Box-Jenkinsovy metodologie. Metoda fragmentů. Modelování náhodných
průtokových řad v systému stanic. Metoda centrální a satelitních stanic. Metoda principiální komponenty. 
12. Simulační modely vodohospodářských soustav - zásobní a energetická funkce. Algoritmy spolupráce více nádrží. 
13. Základy umělé inteligence. Umělé neuronové sítě. Fuzzy množiny a fuzzy logika. Genetické algoritmy. Aplikace ve vodním
hospodářství.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Nacházel, K., Patera, A., Přenosilová, E., Toman, M. Vodohospodářské soustavy, vydav. ČVUT Praha 1997.
[2] Karamouz, M., Szidarovszki, F., Zahraie, B. Water Resources Systems Analysis, Lewis Publishers, USA, 2003.
[3] Votruba, L. a kol. Vodohospodářské soustavy, Nakl. techn. lit., Praha 1979.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Hydraulika podzemní vody
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. Jana Valentová, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod, ukázky aplikace teorie proudění podzemní vody 
2. Kontinuální přístup, klasifikace zvodní, bilance podzemní vody 
3. Zákonitosti pohybu podzemní vody, Darcyho zákon, parametry nasyceného pórézního prostředí 
4. Matematický popis 3D proudění podzemní vody, okrajové podmínky 
5. Plošné proudění podzemní vody, Dupuitovy postuláty, matematický popis 
6. Aplikace Dupuitových postulátů pro proudění vody v kolektorech různého typu 
7. Aplikace Dupuitových postulátů - pokračování, Girinského potenciál 
8. Rotačně symetrické proudění, řešení studní 
9. Řešení soustavy studní 
10. Nestacionární proudění podzemní vody, Boussinesquova rovnice 
11. Nestacionární rotačně symetrické proudění 
12. Řešení inverzní úlohy, čerpací zkoušky 
13. Numerické řešení proudění podzemní vody

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Valentová, J., 2007: Hydraulika podzemní vody, skriptum, vydavatelství ČVUT v Praze
[2] Hálek, V., Švec, J., 1973: Hydraulika podzemní vody, Academia, Praha, 509-21-872
[3] Bear, J., 2007: Dynamics of Fluids in Porous Media, Dover Publications, ISBN 0-486-65675-6



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Provoz vodních děl
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Ladislav Satrapa, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod do problematiky vodního práva v ČR a informace o státní správě ve vodním hospodářství. Základní instituty: obecné
povolení k nakládání s povrchovými vodami, povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami, stavební povolení,
souhlas, vyjádření.  
2. Státní správa ve vodním hospodářství. Vodoprávní úřady. Podniky Povodí. Vodohospodářský dispečink -jeho role, nástroje,
kompetence. Příklady na povodňové řízení a řízení za hydrologického sucha. Minimální zůstatkové průtoky ve vodních tocích. 
3. Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích. Podklady, struktura a obsah manipulačního řádu.  
4. Zimní režim vodních toků a nádrží. Závažnost zimního provozu v našich klimatických podmínkách. Jednotlivé druhy ledových
jevů a procesů a jejich obtížnost. Zimní provoz odběrných objektů a potrubí, interakce s plavbou. Charakteristika vlivu nádrže na
ledový režim toku. Aktivní ovlivňování ledového režimu toku nádrží. 
5. Interakce provozu vodních elektráren a plavby. 
6. Sledování jakosti vod. Modelování kvality vody v tocích a v nádržích. Teplotní a kyslíkový režim nádrží. Výpočet tepelných
ztrát z vodní hladiny. Řízení kvality vody v nádržích.  
7. Řízení vodohospodářských soustav za povodní a hydrologického sucha. Rozhodovací modely řízení. Problematika návrhové
spolehlivosti vodohospodářských soustav s využitím rizikové analýzy a metody nákladů a užitků.  
8. Vodní díla v České republice. Kategorizace vodních děl. Ochrana vodních děl. Předpisy pro provádění dohledu nad vodními
díly. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly. Vodní díla a inundační území, územní plány v inundačních územích. 
9. Provozní řád. Sledování průsakového režimu sypaných přehrad a souvisejících jevů. Sledování deformací hrázového tělesa a
objektů sypaných přehrad. Sledování betonových přehrad. 
10. Monitoring povodí. Monitoring vodního díla. Monitoring pod vodním dílem. 
11. Spolehlivost vodohospodářských děl. Spolehlivost nakládání s vodami. Spolehlivost objektů a zařízení. 
12. Zdroje poruch vodohospodářských systémů. Příčiny poruch podle fáze. 
13. Extrémní povodňové situace na vodních dílech. Zvláštní povodně. Poruchy přehrad a průlomové vlny. Výpočty průlomových
vln, vyhodnocení výpočtů, aplikace výsledků.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Votruba, L. - Heřman, J. a kol.: Spolehlivost vodohospodářských děl. Česká matice technická+ZN Brázda.
Praha, 1993, 496 s.
[2] Broža, V. - Haindl, K. - Patera, A.: Provoz vodních děl. ČVUT Praha, 1993, 124 s.
[3] Votruba, L. - Patera, A.: Teplotní a zimní režim toků, nádrží a vodních děl. Academia Praha, 1983, 552 s.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Čistota vody
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

doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět je zaměřen na trvale udržitelnou čistotu povrchových a podzemních vod se zaměřením na hlavní zdroje
potenciálního znečištěšní a ochranu vod. Součástí předmětu je vypracování semestrální práce.   
1. Význam a funkce vody v biosféře.  
2. Hydrologická a vodohospodářská bilance.  
3. Látky, způsobující znečištění vody (organické, anorganické).  
4. Hlavní zdroje a formy znečištění.  
5. Vývoj znečištění v tocích.  
6. Odpadní vody (splaškové, dešťové, průmyslové).  
7. Povrchové a podzemní vody, samočištění, modelování proudění znečištění.  
8. Ochrana povrchových a podzemních vod.  
9. Srážkové vody (kyselé deště, vymývání atmosféry).  
10. Havarijní zhoršení jakosti vody.  
11. Ochrana vod v České republice.  
12. Zákony týkající se vody a související předpisy. 
13. Zadání semestrální práce.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] [1] Synáčková M.: Čistota vod. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
[2] [2] Hyánek L.: Čistota vod. ALFA, Bratislava 1991
[3] [3] Zákony, nařízení vlády a vyhlášky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Odvodnění urbanizovaných povodí
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

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět je zaměřen na procesy, metody a nástroje v městském odvodnění. Důraz je kladen na integrální pojetí
městského odvodnění, pochopení souvislostí a návrh opatření s cílem dlouhodobé udržitelnosti nakládání s vodou ve
městech.  
1. Integrální pojetí městského odvodnění 
2. Produkce odpadních vod, déšť a dešťová data 
3. Procesy tvorby a transportu povrchového odtoku 
4. Hydraulika odvodňovacích systémů 
5. Interakce stokové sítě a ČOV 
6. Vliv městského odvodnění na městské toky 
7. Opatření na ochranu recipientu 
8. Hospodaření s dešťovými vodami (metody a nástroje) 
9. Hospodaření s dešťovými vodami (opatření) 
10. Monitoring 
11. Modelování 
12. Inovativní technologie a udržitelnost

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Krejčí, V a kol.. (2002). Odvodnění urbanizovaných území - Koncepční přístup, NOEL2000
[2] AČE ČR (2009). Metodická příručka Posuzování stokových systémů urbanizovaných povodí, SFŽP ČR
[3] Butler, D. a Davies J.W. (2010). Urban Drainage, 3rd edition, Spon Text



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vodní hospodářství obcí
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

doc.Ing. Iva Čiháková, CSc.

Stručná anotace předmětu

Vodní hospodářství obcí rozvíjí předcházející předměty vodárenství a úprava vody. Obsahuje část Vodárenství a
část Úprava vody, k obojímu je cvičení s příklady.  
1. Ochrana před přímým rázem, způsoby tlumení vodního rázu 
2. Dělení čerpadel - poloha hnací hřídele, pracovní tlak, dopravovaná kapalina, způsob dopravy vody, vztah
(průtok-příkon-energie-počet otáček) 
3. Akumulace - výměna vody ve vodojemu, hladiny ve VDJ, potrubí ve VDJ, provoz a údržba	 
4. Armaturní komora - zásady návrhu, vybavení, kvalita vody, větrání - skladba filtrů	 
5. Tlaková pásma vodovodu, průsečíková metoda - kapacita vodovodních řadů 
6. Ztráty vody	 
7. Přednáška externisty - co očekává praxe od absolventa FSv 
8. Koroze při procesu úpravy a distribuce vody 
9. Změny jakosti vody při dopravě a jejich modelování 
10. Monitoring a řízení provozu úpravy vody 
11. Volba vhodné technologie úpravy vody 
12. Technologické procesy úpravy podzemní vody 
13. Technologické procesy úpravy povrchové vody

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Farley, M., Trow, S.: Losses in Water Distribution Networks, IWA Publishing London, 2003
[2] Slavíčková, K., Slavíček, M.: Vodní hospodářství obcí 1 - Úprava a čištění vody. Skriptum ČVUT 2013
[3] Žáček: Chemické a technologické procesy úpravy vod, NOEL 2000, 1999



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Techniky modelování v hydraulice a hydrologii
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 4C hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Aleš Havlík, CSc.

Stručná anotace předmětu

Seznámení s problematikou matematického modelování v hydraulice a hydrologii, zásady tvorby matematických
modelů. Modelování proudění vody s volnou hladinou pomocí 1D, 2D a 1D/2D přístupu, řídící rovnice, možnosti
numerického řešení, digitální model terénu, okrajové podmínky, kalibrace a verifikace modelu. Modelování
nerovnoměrného proudění v korytech vodních toků a jejich záplavových území, vymezení rozsahu záplavového
území.  Stanovení transformace vlny v podélném profilu toku simulací neustáleného proudění. Modelování
tlakového proudění ve vodovodních sítích. Modelování systémů odvodnění v městských povodích. Matematické
modelování srážko-odtokových vztahů v měřítku povodí. Teoretické základy, modelová struktura a základní
kalibrace srážko-odtokových modelů.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Szymkiewitz, R.: Numerical Modeling in Open Channel Hydraulics. Springer, 2010. ISBN: 978-90-481-3673-5.
[2] Havlík, V, Ingeduld, P., Vaněček, S., Zeman, E.: Matematické modelování neustáleného proudění. ČVUT Praha,
1992.
[3] Beven, K. J.: Rainfall-Runoff Modelling. The Primer, 2nd Edition. ISBN: 978-0-470-71459-1.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Geotechnické problémy vodních staveb
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+1C 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. Miroslav Brouček, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod do předmětu: statistika poruch přehrad, typy poruch na přehradách 
2. Zemětřesné oblasti: typy hrází, materiál hrází, stabilita zemin (ztekucení), návrhové parametry zemětřesení,
normy, způsoby výpočtu 
3. Nenasycené zeminy: negativní pórové tlaky, zhutňování, dlouhodobá stabilita, zakládání  
4. Geologický průzkum přehrady NYAGAG  
5. Ázerbájdžán: geologický průzkum vybraných přehradních profilů 
6. Konstrukční problémy poldrů 
7. Sedimenty, zemní tlaky, kvalita vody, možnosti modelování, unášecí síly  
8. Agresivita vody (podzemní) a vliv na konstrukce 
9. Problematika přehrad Plavinas a Mosul: sádrovce, hluboký geologický průzkum  
10. Odkaliště, morénové hráze (včetně technologie naplavování), přirozené hráze vzniklé sesuvy, vnitřní eroze  
11. MKP u řešení geotechnických úloh přehradního stavitelství  
12. Příčiny havárií vybraných přehrad (např. Gleno, Banqio, Teton, Tous, Malpasset, Vajont, aj.) 
13. Diskuse k seminární práci, aktuality z oblasti geotechnických problému vodních děl

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Broža V., Kratochvíl J., Peter P., Votruba L. Přehrady. SNTL, Praha 1987  546 s.
[2] Fell R., MacGregor P., Stapledon D., Bell G. Geotechnical Engineering of Dams, Taylor & Francis 2005,
978-0-415-36440-9, 912 s.
[3] Bulletiny Českého přehradního výboru a Mezinárodní přehradní komise ICOLD



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ochrana a organizace povodí
Typ předmětu povinně volitelný 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.Dr.Ing. Tomáš Dostál

Stručná anotace předmětu

Hlubší zaměření na ochranu a organizaci povodí se zřetelem na srážko-odtokové vztahy, vznik povrchového odtoku a jeho
soustřeďování do hydrografické sítě prvního řádu. Typy retence krajiny a způsoby jejího zvýšení. Způsoby výpočtu charakteristik
povrchového odtoku, navrhování a dimenzování základních prvků k podpoře retence krajiny. Protierozní ochrana - způsoby
stanovení erozní ohroženosti, opatření k protierozní ochraně zemědělských pozemků, navrhování a dimenzování jednotlivých
typů ochranných prvků. Legislativní zakotvení a rámec v ochraně zemědělské půdy před erozí a v ochraně krajiny a povodí.
Moderní výpočetní metody a postupy (matematické simulační modely a GIS aplikace v OOP a PEO.  
1. Úvod, co zahrnuje disciplína, principy vzniku povrchového odtoku ze srážky 
2. Retence povodí, možnosti jejího posílení, jednotlivé složky retence 
3. Způsoby stanovení retence krajiny, kapacita jednotlivých typů opatření 
4. Přírodě blízká protipovodňová opatření - jejich možnosti, efektivita 
5. Eroze - základní členění, negativní dopady (půda, infrastruktura, vodní zdroje) 
6. Negativní dopady eroze, zanášení vodních nádrží. Způsoby výpočtu eroze 
7. Způsoby výpočtu, metody, modely - stručné představení USLE, výhody, nevýhody, další možné metody (USLE, GIS, modely
SMODERP, E3D, SOWAC-GIS, &#8230;) 
8. Způsoby výpočtu transportu splavenin, stanovení množství splavenin 
9. Technické způsoby odstraňování sedimentu z VN 
10. Navrhování protierozních opatření - organizační a agrotechnická 
11. Navrhování TPEO 
12. Nástroje na podporu prosazování OOP v praxi - dotační programy, plánování ve VH, požadavky rámcové směrnice 
13. Požadavky na komplexní řešení krajiny, vazby na kvalitu vody, na odtokový režim, způsoby měření a experimentální
výzkum. Základy KPÚ jako způsob implementace ochranných opatření v krajině

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Janeček M. a kol., Ochrana zemědělské půdy před erozí; ISV Praha, 2003
[2] Kadlec V. a kol., Navrhování technických protierozních opatření; VÚMOP a ČVUT v Praze, 2014
[3] Pithart D. a kol., Význam retence vody v říčních nivách, Daphne ČR, 2012



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Čistírny odpadních vod
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+1C 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. Jaroslav Pollert, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Čistírny odpadních vod je předmět, který zahrnuje základní problematiku s čištěním odpadních vod.  
1. Úvod, historie, stokování jako vstup do ČOV, kapacita ČOV, hydraulické a látkové zatížení ČOV 
2. Nátok na ČOV, umístění ČOV,  
3. Mechanická část ČOV, sedimentační nádrže, lapáky štěrku a písku 
4. Mechanická část ČOV,primární sedimentační nádrž, lapáky tuků, česle, pomocné procesy mechanickou část 
5. Biologická část ČOV, aerační nádrže, dosazovací nádrže 
6. Zpracování kalů, kalové hospodářství využití kalů 
7. Recirkulace kalu, řízení procesů 
8. Terciární čistění 
9. Různé typy ČOV ve světě a u nás, srovnání 
10. Exkurze ÚČOV 
11. Decentralizovaný systém čištění odpadních vod, malé domovní čistírny 
12. Biologické čištění odpadních vod, dočišťovací rybníky

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Čížek, P. a kol: Stokování a čištění odpadních vod (SNTL Praha 1970)
[2] Hlavínek, P. a kol: Intenzifikace čistíren odpadních vod (NOEL 1996)
[3] Krejčí, V. a kol.: Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup (NOEL 2000)



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Říční inženýrství a morfologie
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 4P hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Petr Sklenář Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Říční inženýrství - obsah a náplň disciplíny, vodní tok - jeho význam a využití, charakteristika toku, korytotvorné
a hydrogeomorfologické procesy. 
2. Vodní tok jako ekologický komplex. Podpora migrační průchodnosti toků a podpora vzniku habitatů ve vodním
prostředí. 
3. Rozdělení rychlostí, turbulentní jevy v otevřených korytech. 
4. Hydraulika koryt s pevným dnem, odpory proudění - zrnová drsnost, drsnost vegetace. 
5. Hydraulika koryt s pevným dnem - mikrodrsnost, makrodrsnost, říční průzkum, odběr vzorků, vyhodnocení
odporů proudění. 
6. Hydraulika koryt s pevným dnem - řešení a návrh složeného koryta. 
7. Hydraulika koryt s pohyblivým dnem - charakteristiky splavenin a metody jejich odběru, počátek pohybu
splavenin, dnové útvary, aluviální drsnost, průtok a transport splavenin. 
8. Pohyblivé dno - eroze a zanášení, praktické demonstrace pohybu splavenin v laboratoři  
9. Plaveniny, dispersně - difusní procesy, šíření znečištění v toku. 
10. Úpravy toků, volba opevnění, vznik a vývoj výmolů, preventivní opatření. Revitalizační úpravy toků. 
11. Povodně, postup povodňové vlny, protipovodňová ochrana - její filozofie, návrh a realizace. 
12. Aktuálně řešené problémy správců vodních toků (vyzvaná přednáška) + provoz vodních toků 
13. Prezentace seminární práce na zvolené téma + diskuse.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Jansen, P.Ph., 1994: Principles of River Engineering: the non - tidal alluvial river. Delft Academic Press.
[2] Przedwojski, B., Blazejewski, R., Pilarczyk, K.W., 1995: River training techniques: Fundamentals, Design and
Applications. A.A.Balkema.
[3] Raplík, M., Výbora, P., Mareš, K., 1989: Úprava tokov. ALFA.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ocelové konstrukce vodních staveb
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3P+1C 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 Valenta, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Zatížení konstrukcí vodním tlakem, hydrostatický, hydrodynamický tlak, výpočtové a experimentální metody
stanovení 
2. Oceli ve vodním stavitelství, vliv prvků na jakost oceli, značení ocelí, používané profily a minimální rozměry,
koroze a ochrana  
3. Navrhování podle mezních stavů, namáhání průřezů a různé případy kombinace namáhání 
4. Klasifikace průřezů, pružný a plastický výpočet, stabilita průřezů v nosných systémech uzávěrů 
5. Navrhování ocelových potrubí, ocelových přivaděčů velkých průměrů a spádů 
6. Kroucení průřezů, duté uzavřené průřezy a jejich využití při navrhování pohyblivých jezů 
7. Štíhlé tlačené prvky, členěné pruty a navrhování tlačených ramen segmentových jezů 
8. Nosné systémy, ložiska a pohybovací mechanismy hradicích konstrukcí 
9. Návrh hradícího plechu s velkou tuhostí, hradícího plechu s membránovým účinkem, hradící plech jako soustava
desek uložených po obvodě 
10. Hlavní a vedlejší výztuhy, spolupůsobící šířka plechu, kombinace napětí nad výztuhou 
11. Princip výpočtu jednoduchých uzávěrů, vzpěrná a desková vrata, návrh nosného systému, zavětrování a ložisek  
12. Navrhování ocelových uzávěrů - stavidlo, segment, sektor 
13. Navrhování ocelových uzávěrů - klapka a poklopová vrata

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Transportní procesy
Typ předmětu povinně volitelný 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

prof.Ing. Milena Císlerová, CSc.

Stručná anotace předmětu

Popis pohybu vody a transportu rozpuštěných látek v půdním profilu pro řešení inženýrských úloh. Charakteristiky
pórovitého prostředí, odvození rovnic proudění. Hydraulické charakteristiky, optimalizace parametrů retenčních čar,
předpověď hydraulické vodivosti. Prostředí a procesy ovlivňující kvalitu podpovrchové vody. Mísitelné proudění,
konzervativní proudění, advekce, disperze, charakteristiky disperze. Obecná transportní rovnice. Způsoby určování
disperzních  charakteristik. Simulační modely a jejich aplikace. Multifázové proudění a transport. Přehled
simulačních modelů a jejich použitelnosti pro řešení inženýrských úloh. Etické normy a interpretace výsledků
simulací.   
1. Úvod - popis pohybu vody a transportu rozpuštěných látek v půdním profilu pro řešení inženýrských úloh. 
2. Popis proudění v pórovitém prostředí, aplikace mechaniky kontinua 
3. Definice celkového potenciálu, kapilární síly  
4. Plnění a prázdnění pórovitého prostředí, materiálové hydraulické charakteristiky 
5. Retenční čára, Laplaceův vzorec, Hagen- Poiseuilleův zákon, Darcy-Buckinghamův zákon 
6. Určování hydraulických charakteristik, teorie kapilárních modelů 
7. Řídící rovnice proudění vody,  
8. Mísitelné proudění, konzervativní proudění, advekce, disperze. Transport reagujících látek.. 
9. Obecná transportní rovnice, počáteční a okrajové podmínky. 
10. Charakteristiky disperze, způsoby určování. Adsorbční isoterma 
11. Nenasycené proudění a transport látek v půdách vykazujících preferenční proudění. 
12. Multifázové proudění a transport.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Císlerová, M., T.Vogel, Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998
[2] Bear, J., A. Verruijt,  Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994
[3] Hillel Daniel, Environmental Soil Physics, Academic Press, 1998



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Městské inženýrství a balneo
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 4P hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět se zabývá problematikou městského inženýrství se zaměřením na technickou vybavenost obce. Užší
zaměření je na inženýrské sítě a vodohospodářské technologie komunálního a léčebného lázeňství. Součástí
předmětu je vypracování semestrální práce. 
1. Vývoj, význam, terminologie.  
2. Typy objektů a zařízení.  
3. Postupy a priority koordinace řešení systémů technické obsluhy urbanizovaného území a jejich praktická
aplikace.  
4. Řešení konfliktních vztahů mezi prvky technického vybavení území a jejich okolím (zejména ve veřejném
prostoru měst a obcí). 
5. Materiálové zabezpečení.  
6. Rozbor parametrů recirkulačních a průtočných systémů.  
7. Výměnné systémy a jejich hodnocení.  
8. Vodohospodářská bilance. 
9. Dispoziční řešení a skladba. 
10. Zdroje znečištění.  
11. Technologie úpravy vody.  
12. Technické zábezpečení provozu a ekonomické zhodnocení.  
13. Předpisy a legislativa.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Šrytr P. a kol.: Městské inženýrství. Díl 1. 1998. Academia Praha.
[2] Šťastný B. Stavba a provoz bazénů, Praha, 2003
[3] Sklenář J.: Balneotechnika II. Vydavatelství ČVUT, Praha 1992



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby 
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. hydrauliky a hydrologie 2,00 2,00 2,00 2,00 7 7 1,00
kat. hydrotechniky 0,00 0,00 4,00 4,00 7 6 2,00
kat. hydromeliorací a kraj. inženýr. 1,00 0,50 6,00 5,50 9 7 3,00
kat. zdravotního a ekolog. inženýr. 0,00 0,00 5,00 5,00 6 5 0,00



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby 

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

11141 Hydrologické toky v systému půda-rostlina-atmosféra B 2008-2012
11141 Modelování intenzivního chodu splavenin za povodňových průtoků B 2012-2015
11142 Zvýšení spolehlivosti manipulačních objektů na vodních dílech pro překonání 

krizových situací za živelných pohrom a provozních havárií
C 2010-2014

11143 Erozní smyv - zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s
očekávanou změnou klimatu 

C 2012-2015

11143 Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření vlhkostních a teplotních 
podmínek v rozsáhlých bodových polích

B 2011-2013

11144 Získávání tepelné energie z odpadní vody v kanalizačních sítích (enKAN) B 2013-2015



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Inženýrství životního prostředí 
Garant studijního oboru doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
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 rozšíření a prohloubení teoretických a praktických znalostí 
získaných v bakalářském studiu. Je zaměřeno na problematiku pokročilého navrhování a řízení výstavby 
ekologických staveb a staveb krajinného inženýrství. Studijní plán je rozdělen do tří semestrů, každý v hodnotě 
30 ECTS kreditů. V 1. a 2. semestru je studium založeno na předmětech teoretického základu oboru (Stochastické 
metody v ŽP, Aplikovaná fyzika), na které navazují profilové odborné předměty, zahrnující řešení speciálních 
inženýrských úkolů (Hydraulika podzemní vody, Ekotoxikologie). Studium zahrnuje rovněž předměty vztahující 
se k využití dat a výpočetních modelů (Sběr a vizualizace prostorových dat). V průběhu studia mají studenti 
možnost výběrem 3 povinně 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 údržbu staveb krajinného inženýrství a 
ekologických staveb. Absolventi najdou své uplatnění též v institucích zabývajících se ochranou přírody a 
krajiny, inženýrským urbanismem, ve státní správě i ve výzkumu a vývoji nových pokročilých inženýrských 
technologií a materiálů.  
Cílem studia je připravit absolventy se širokým odborným záběrem, kteří by měli snadno najít uplatnění v 
projektování i realizaci specifických inženýrských staveb. Důraz je kladen zejména na komplexní přístup k řešení 
náročných problémů inženýrského stavitelství ve vztahu k okolnímu prostředí.  
Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studijním programu. 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace)
Dochází ke spojení předmětů malého rozsahu do větších celků. Ve studijních plánech bude v 1. a 2. semestru 4 až 
5 povinných předmětů v rozsahu 4-6 hod. týdně. K tomu si studenti volí 1 až 2 povinně volitelné předměty 
v rozsahu 5 hod. týdně. Dále dochází ke zrušení odborných zaměření a jejich náhradě povinně volitelnými 
předměty. Kombinací povinně volitelných předmětů může být dosaženo pružnějšího pokrytí specifického 
zaměření absolventů. 
http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/programy.php

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 
v akademickém roce

V akademickém roce 2014/15 bylo ke studiu přijato 39 
uchazečů. 

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon
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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Inženýrství životního prostředí 
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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Inženýrství životního prostředí
Název předmětu rozsah zakončení druh přednášející dop.sem.
Stochastické metody v ŽP 2P+1C z,zk p prof.RNDr. Daniela Jarušková, CSc. 1
Aplikovaná fyzika a OZE 4P+2C z,zk p doc.Ing. Petr Semerák, Ph.D. 1
Hydrologie 2P+2C z,zk p prof.Ing. Tomáš Vogel, CSc. 1
Hydraulika podzemní vody 2P+2C z,zk p doc. Ing. Jana Valentová, CSc. 1
Rozhodovací procesy v ŽP 2P+2C z,zk p Ing. Martin Dočkal, Ph.D. 1
Ekotoxikologie a odvodnění urbanizovaných území 4P+1C z,zk p doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 2
Sběr a vizualizace prostorových dat 4P+2C z,zk p doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. 2
Diplomový seminář 4C z,zk p  -- 2
Nástroje územního plánování 3P+2C z,zk pv Ing. Václav Jetel, Ph.D. 1
Městské komunikace a životní prostředí 3P+2C z,zk pv Ing. Michal Uhlík, Ph.D. 1
Techniky modelování v hydraulice a hydrologii 4C kz pv  -- 1
Proudění vody a transport látek v půdě 3P+2C z,zk pv prof.Ing. Milena Císlerová, CSc. 1
Čistírny odpadních vod 3P+1C z,zk pv doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 1
Krajinné plánování 3P+2C z,zk pv doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. 2
Územní management 3P+2C z,zk pv Ing.arch. Marek Janatka, Ph.D. 2
Kolejové stavby a životní prostředí 3P+2C z,zk pv Ing. Martin Lidmila Ph.D. 2
Hydrologické procesy v městských povodích 3P+2C z,zk pv Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D. 2
Říční inženýrství a morfologie 3P+2C z,zk pv Ing. Petr Sklenář Ph.D. 2
Modelování povrchových procesů 3P+2C z,zk pv Ing. Václav David, Ph.D. 2
Technické úpravy na drobných vodních tocích 3P+2C z,zk pv Ing. Adam Vokurka, Ph.D. 2
Městské inženýrství a balneo 4P zk pv doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D. 2
Vodárenství a čistota vod 4P+1C z,zk pv doc.Ing. Iva Čiháková, CSc. 2
Diplomová práce 30 kreditů z p 3

Obsah a rozsah SZZk
SZZk se skádá ze 2 částí:
a) Obhajoba diplomové práce, 
b) Zkouška z tematického okruhu - Krajinné inženýrství.

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

Verifikace modelu SMODERP na základě polních a laboratorních experimentů
Průzkum půdního organického uhlíku v povodí Liz
Studie revitalizace povodí Blanice v úseku od pramene až po město Mladá Vožice
Měření hladin akustického tlaku v okolí mostní konstrukce
Erozní studie povodí Oleška

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
Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů)	Studijní obory bakalářských studijních programů
zaměřených na stavební inženýrství a/nebo stavitelství.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Stochastické metody v ŽP
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
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

prof.RNDr. Daniela Jarušková, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Význam stochastických modelů. Přenesení informace z dat na základní soubor - statistická inference. 
2. Shoda stochastického modelu a naměřených dat - test chi kvadrát dobré shody. 
3. Normální rozdělení. Vlastnosti. 
4. Odhad parametrů normálního rozdělení. Odhad pravděpodobností i kvantilů. Intervaly spolehlivosti pro střední
hodnotu jednoho souboru a rozdíl středních hodnot dvou souborů. 
5. Závislost a nezávislost dvou veličin. Test závislosti pro data. 
6. Korelace mezi dvěma veličinami. Její odhad. 
7. Jednoduchá lineární regrese. Metoda nejmenších čtverců. 
8. Bodový a intervalový odhad parametrů v jednoduché lineární regresi. Předpověď budoucí hodnoty. 
9. Transformace veličin a závislosti, které lze převést na jednoduchou lineární regresi. Koeficient determinace. 
10. Časové řady. 
11. Vyhlazování řasových řad - klouzavé průměry, Gaussův filtr. 
12. Odhad trendu v časové řadě. 
13. Sezónní složka časové řady. 
14. Předpověď budoucího chování časové řady.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Jarušková D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, nakladatelství ČVUT Praha.
[2] Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika - Příklady, nakladatelství ČVUT Praha.
[3] Kemel M.: Klimatologie, meteorologie, hydrologie, nakladatelství ČVUT Praha.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aplikovaná fyzika a OZE
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 4P+2C hod. za týden 6 kreditů 7
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Petr Semerák, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod. Principy experimentů, sestavování aparatury, sledování měřené veličiny. 
2. Základy teorie nejistot.Obecné zásady metrologie.  
3. Veličiny a jednotky. Přímé měření hmotnosti, rozměrů, času, a dalších veličin. Měření nepřímými metodami. 
4. Měření neelektrických veličin elektrickými metodami . El. pole, mag. pole. 
5. Vedení el. proudu, typy snímačů, převodníky. 
6. Zpracování naměřených dat. Experiment a měřící systém řízený počítačem. Sestava čidlo, měřící přístroj, AD
převodník, počítač. 
7. Sluneční záření, ozáření skloněné plochy, globální záření, přímé a difúzní záření, albedo. 
8. Kolektory pro přípravu teplé vody: základní typy, účinnost, použití, teoretický výpočet, prahové ozáření,
koncentrační kolektory. 
9. Fotovoltaický článek:  V-A charakteristika, pracovní bod, stanovení vnitřního odporu a proudu nakrátko,
kvantová povaha světla, pásová struktura polovodičů, p-n přechod. 
10. Větrná energie: typy větrných turbín, princip činnosti, účinnost, Betzova účinnost, výkonová křivka, koeficient
využití VE. 
11. Spalování biomasy: výhřevnost, vlhkost, účinnost spalování, analýza spalin, kalorimetrické určení účinnosti.
Výroba a využití paliv: bioplyn, bioetanol, bionafta. 
12. Jaderná energie: řetězová štěpná reakce, princip reaktoru, jaderné reaktory (typy), přírodní reaktor v Oklo. 
13. Přirozená radioaktivita, rozpad, aktivita, poločas rozpadu, ionizující záření, detekce, analýza, dávka, účinky na
lidský organismus.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009
[2] Karel Brož, Bořivoj Šourek: Alternativní zdroje energie



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Hydrologie
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+2C hod. za týden 6 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Tomáš Vogel, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Prvky vodní bilance 
2. Statistické a stochastické procesy v hydrologii 
3. Makro-, mezo- a mikro-klima 
4. Mikrometeorologie v přízemní vrstvě atmosféry 
5. Geneze srážko-odtokovéh procesu v povodí 
6. Vliv geneze odtoku na kvalitu vody (chemie a biota) 
7. Základy limnologie 
8. Hydrologické a biochemické modely 
9. Voda v rámci ekosystému 
10. Stabilita krajinných prvků a povodí 
11. Vliv lidské činnosti na hydrologické procesy 
12. Globální klimatické změny 
13. Metody dálkového průzkumu v hydrologii povodí

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Shaw, E.M. (1991): Hydrology in Practice.4th edition, Span Press, London, 560s.
[2] Forman, T.T. & M. Godron (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583s.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Hydraulika podzemní vody
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. Jana Valentová, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod, ukázky aplikace teorie proudění podzemní vody 
2. Kontinuální přístup, klasifikace zvodní, bilance podzemní vody 
3. Zákonitosti pohybu podzemní vody, Darcyho zákon, parametry nasyceného pórézního prostředí 
4. Matematický popis 3D proudění podzemní vody, okrajové podmínky 
5. Plošné proudění podzemní vody, Dupuitovy postuláty, matematický popis 
6. Aplikace Dupuitových postulátů pro proudění vody v kolektorech různého typu 
7. Aplikace Dupuitových postulátů - pokračování, Girinského potenciál 
8. Rotačně symetrické proudění, řešení studní 
9. Řešení soustavy studní 
10. Nestacionární proudění podzemní vody, Boussinesquova rovnice 
11. Nestacionární rotačně symetrické proudění 
12. Řešení inverzní úlohy, čerpací zkoušky 
13. Numerické řešení proudění podzemní vody

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Valentová, J., 2007: Hydraulika podzemní vody, skriptum, vydavatelství ČVUT v Praze
[2] Hálek, V., Švec, J., 1973: Hydraulika podzemní vody, Academia, Praha, 509-21-872
[3] Bear, J., 2007: Dynamics of Fluids in Porous Media, Dover Publications, ISBN 0-486-65675-6



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Rozhodovací procesy v ŽP
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

Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1.-2. Úvod, kritéria a zásady rozhodování jednotlivce 
3. Rozhodování skupiny, management, tým 
4. Operační výzkum jako nástroj rozhodování 
5. Vícekriteriální hodnocení, variantní řešení 
6.-7. Proces EIA - hodnocení vlivu na ŽP 
8. Ekologické hodnocení, ekologické značení, Life Cycle Assessment 
9. Systémy pro podporu rozhodování 
10. Expertní rozhodovací systémy 
11. Ekologické hodnocení budov- certifikace BREEAM 
12. Rozhodování za rizika a nejistoty, risk management 
13. Operační hry při rozhodování

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Fotr J., Dedina, J. (1997): Manažerské rozhodování. Ekopress, Praha.
[2] Brožová, H., Houška, M., Šubrt, T. (2003): Modely pro vícekriteriální rozhodování. CZU, Praha.
[3] Fiala, P., Jablonský, J., Manas, M. (1997): Vícekriteriální rozhodování. VŠE, Praha.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ekotoxikologie a odvodnění urbanizovaných území
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 4P+1C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět je zaměřen na metody a nástroje v městském odvodnění s důrazem na vliv na životní prostředí (zejména z
ekotoxikologického pohledu). Důraz je kladen na integrální pojetí městského prostředí a krajiny, pochopení souvislostí a návrh
opatření s cílem dlouhodobé udržitelnosti nakládání s vodou ve městech a ochrany životního prostředí. 
1. Úvod. Integrální pojetí městského odvodnění, spotřeba a produkce odpadních vod 
2. Srážky a povrchový odtok 
3. Interakce stokové sítě a ČOV, vliv městského odvodnění na vodní toky 
4. Opatření na ochranu recipientu 
5. Hospodaření s dešťovými vodami (metody, nástroje, opatření) 
6. Koloběh živin a jeho ovlivnění městským odvodněním 
7. Inovativní technologie a udržitelnost 
8. Organické látky ve vodách, biologická rozložitelnost organických látek v aerobním prostředí, vztah mezi strukturou org.látek a
jejich biologickou rozložitelností 
9. Testy biologické rozložitelnosti v aerobním prostředí, přehled legislativy a norem týkající se testů biologické rozložitelnosti v
aerobním prostředí 
10. Fáze anaerobního rozkladu org. látek, vlastnosti a vzájemné vztahy zúčastněných mikrobiálních skupin, termodynamika
anaerobních reakcí a úloha vodíku v anaerobním rozkladu, biochemie tvorby methanu. 
11. Základní principy rozkladu xenobiotik a toxických organických látek (aromáty, chlorované látky, PCB apod, testy anaerobní
biologické rozložitelnosti, provozní aplikace biologického rozkladu xenobiotik a problémových látek 
12. Biogeochemický cyklus síry a jeho biotechnologické využití pro rozklad problémových látek a detoxikaci těžkých kovů,
úvod do toxicity, specifikace (akutní, chronická) 
13. Testy toxicity a jejich využití v praxi

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Krejčí, V a kol.. (2002). Odvodnění urbanizovaných území - Koncepční přístup, NOEL2000
[2] Butler, D. a Davies J.W. (2010). Urban Drainage, 3rd edition, Spon Text
[3] Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT, Praha,2003,8070805218



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Sběr a vizualizace prostorových dat
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 4P+2C hod. za týden 6 kreditů 7
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Matematické základy kartografie 
2. Topografická kartografie, státní mapová díla 
3. Tematické mapy 
4. Digitální kartografie, mapy na webu 
5. DTP, tisk map 
6. Mapování a účelové mapy 
7. Katastr nemovitostí 
8. Základy fotogrammetrie 
9.-10. Fotogrammetrické metody 
11. Úvod do dálkového průzkumu Země (DPZ) 
12.-13. Možnosti využití fotogrammetrie a DPZ a jejich výsledků v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Veverka, B., Zimová, R.: Topografická a tematická kartografie, skripta, ČVUT v Praze, 2008.
[2] Rapant, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 2006.
[3] Pavelka K.: Fotogrammetrie 1, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.



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

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

nejsou

Vyučující

Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

V rámci předdiplomního projektu bude v tomto předmětu vedoucí diplomové práce se studentem řešit konkrétní
zadání s ohledem na následující téma diplomové práce. Zejména se jedná o případné zaměření území, sběr a
pořízení vstupních dat o řešeném problému tak, aby v rámci diplomové práce mohl student věnovat dostatečný čas
návrhové části, případně variantnímu řešení návrhu. Toto by mělo mít pozitivní vliv na lepší kvalitu závěrečných
prací.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Nástroje územního plánování
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Václav Jetel, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod do problematiky územního plánování - přehled nástrojů územního plánování. 
2. Územní členění ČR ve vztahu k výkonu veřejné správy v územním plánování. 
3. Výklad základních pojmů stavebního zákona, související s územním plánováním a nástroji územního plánování. 
4. Legislativní rámec územního plánování - stavební zákon, vyhláška o územně plánovacích podkladech (ÚPP),
územně plánovacích dokumentací (ÚPD) a evidenci územně plánovací činnosti.  
5. Cíle a úkoly územního plánování. Orgány územního plánování - ministerstva, krajské úřady, úřad územního
plánování, pravomoce a povinnosti obcí. Úloha pořizovatele nástrojů územního plánování. 
6. PÚR ČR a ÚPD - 1. část. Poslání a princip  politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje, územního plánu,
regulačního plánu. Úkoly, cíle jednotlivých typů ÚPD. 
7. PÚR ČR a ÚPD - 2. část. Podrobný popis obsahu dokumentace a  procesu pořízení politiky územního rozvoje a
zásad územního rozvoje. 
8. PÚR ČR a ÚPD - 3. část. Podrobný popis obsahu dokumentace a procesu pořízení  územního plánu a regulačního
plánu. 
9. Územně plánovací podklady. Poslání a princip územně analytických podkladů. 
10. Územně plánovací podklady. Poslání a princip územních studií. 
11. Ochrana veřejných zájmů a procesy hodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj
území. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace a jejich vliv na odejmutí či omezení vlastnických práv. 
12. Vývoj technologie zpracování územně plánovací dokumetace - technika územního plánování.  
13. Aplikace geografických informačních systémů v územním plánování (GIS).

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Mareček J. a kol.: Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7380-430-5



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Městské komunikace a životní prostředí
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Michal Uhlík, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod do městského inženýrství, ukázky projektů, způsoby řešení v zastavěném území - rekonstrukce, Praha -
ukázky údajů z ročenky TSK Praha  
2. Funkce komunikace a příčné uspořádání 
3. Doprava v klidu 
4. Autobusové nádraží, autobusové zastávky 
5. Městská hromadná doprava - druhy, návrh, možnosti řešení 
6. Preference MHD 
7. Dopravní značení 
8. Pěší doprava, obytné zóny, zóny 30 
9. Pěší doprava pokračování + cyklistická doprava 
10. Cyklistická doprava pokračování 
11. Úpravy pro nevidomé a zdravotně postižené 
12. Inženýrské sítě, osvětlení 
13. Předtermín zkoušky

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (01/2006), včetně Změny č. 1 (02/2010)
[2] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)
[3] TSK Praha: Ročenka dopravy 2013



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Techniky modelování v hydraulice a hydrologii
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 4C hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Aleš Havlík, CSc.

Stručná anotace předmětu

Seznámení s problematikou matematického modelování v hydraulice a hydrologii, zásady tvorby matematických
modelů. Modelování proudění vody s volnou hladinou pomocí 1D, 2D a 1D/2D přístupu, řídící rovnice, možnosti
numerického řešení, digitální model terénu, okrajové podmínky, kalibrace a verifikace modelu. Modelování
nerovnoměrného proudění v korytech vodních toků a jejich záplavových území, vymezení rozsahu záplavového
území.  Stanovení transformace vlny v podélném profilu toku simulací neustáleného proudění. Modelování
tlakového proudění ve vodovodních sítích. Modelování systémů odvodnění v městských povodích. Matematické
modelování srážko-odtokových vztahů v měřítku povodí. Teoretické základy, modelová struktura a základní
kalibrace srážko-odtokových modelů.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Szymkiewitz, R.: Numerical Modeling in Open Channel Hydraulics. Springer, 2010. ISBN: 978-90-481-3673-5.
[2] Havlík, V, Ingeduld, P., Vaněček, S., Zeman, E.: Matematické modelování neustáleného proudění. ČVUT Praha,
1992.
[3] Beven, K. J.: Rainfall-Runoff Modelling. The Primer, 2nd Edition. ISBN: 978-0-470-71459-1.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Proudění vody a transport látek v půdě
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Milena Císlerová, CSc.

Stručná anotace předmětu

Popis pohybu vody a transportu rozpuštěných látek v půdním profilu pro řešení inženýrských úloh. Charakteristiky pórovitého
prostředí, odvození rovnic proudění. Hydraulické charakteristiky, optimalizace parametrů retenčních čar, předpověď hydraulické
vodivosti. Prostředí a procesy ovlivňující kvalitu podpovrchové vody. Mísitelné proudění, konzervativní proudění, advekce,
disperze, charakteristiky disperze. Obecná transportní rovnice. Způsoby určování disperzních  charakteristik. Simulační modely a
jejich aplikace. Nenasycené proudění a transport látek v půdách vykazujících preferenční proudění. Multifázové proudění a
transport. Sestavení koncepčního modelu. Typy simulačních modelů. Definice úlohy, počáteční podmínky, okrajové podmínky.
Simulační modely proudění ve zvodních. Simulační modely vycházející z Richardsovy rovnice. Hydraulické charakteristiky
půdních a horninových materiálů, způsoby zpracování měřených dat. Příprava vstupních souborů. Grafické zpracování výsledků
simulací. Interpretace výsledků, etické normy a použitelnost simulací pro řešení inženýrských úloh, věrohodnost predikce
procesů.    
1. Úvod - popis pohybu vody a transportu rozpuštěných látek v půdním profilu pro řešení inženýrských úloh. 
2. Popis proudění v pórovitém prostředí, aplikace mechaniky kontinua 
3. Definice celkového potenciálu, kapilární síly  
4. Plnění a prázdnění pórovitého prostředí, materiálové hydraulické charakteristiky 
5. Retenční čára, Laplaceův vzorec, Hagen- Poiseuilleův zákon, Darcy-Buckinghamův zákon 
6. Určování hydraulických charakteristik, teorie kapilárních modelů 
7. Řídící rovnice proudění vody,  
8. Mísitelné proudění, konzervativní proudění, advekce, disperze. Transport reagujících látek.. 
9. Obecná transportní rovnice, počáteční a okrajové podmínky. 
10. Charakteristiky disperze, způsoby určování. Adsorbční isoterma 
11. Nenasycené proudění a transport látek v půdách vykazujících preferenční proudění. 
12. Multifázové proudění a transport.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Císlerová, M., T.Vogel, Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998
[2] Bear, J., A. Verruijt,  Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994
[3] Hillel Daniel, Environmental Soil Physics, Academic Press, 1998



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Čistírny odpadních vod
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+1C 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. Jaroslav Pollert, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Čistírny odpadních vod je předmět, který zahrnuje základní problematiku s čištěním odpadních vod.  
1. Úvod, historie, stokování jako vstup do ČOV, kapacita ČOV, hydraulické a látkové zatížení ČOV 
2. Nátok na ČOV, umístění ČOV,  
3. Mechanická část ČOV, sedimentační nádrže, lapáky štěrku a písku 
4. Mechanická část ČOV,primární sedimentační nádrž, lapáky tuků, česle, pomocné procesy mechanickou část 
5. Biologická část ČOV, aerační nádrže, dosazovací nádrže 
6. Zpracování kalů, kalové hospodářství využití kalů 
7. Recirkulace kalu, řízení procesů 
8. Terciární čistění 
9. Různé typy ČOV ve světě a u nás, srovnání 
10. Exkurze ÚČOV 
11. Decentralizovaný systém čištění odpadních vod, malé domovní čistírny 
12. Biologické čištění odpadních vod, dočišťovací rybníky

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Čížek, P. a kol: Stokování a čištění odpadních vod (SNTL Praha 1970)
[2] Hlavínek, P. a kol: Intenzifikace čistíren odpadních vod (NOEL 1996)
[3] Krejčí, V. a kol.: Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup (NOEL 2000)



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Krajinné plánování
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Cílem výuky je seznámení s problematikou charakteru krajiny, krajinného rázu, kulturních a estetických hodnot
krajiny, tvůrčích aspektů v krajinářské tvorbě a různých forem krajinného plánování z pohledu stavebních inženýrů
a architektů. Důležitým tématem předmětu je proto vazba problematiky krajinářské architektury a krajinného
plánování na architektonickou a urbanistickou tvorbu a na územní plánování.   
1. Úvod, obsah předmětu, základní pojmy 
2.-3. Vývoj české krajiny a jeho stopy v její současné podobě 
4. Kulturní a historické hodnoty krajiny a různé formy jejich ochrany, st. památková péče, KPZ 
5. Legislativa ochrany přírody, systém státní ochrany přírody a krajiny , orgány a instituce, EIA/SEA 
6. Přírodní hodnoty krajiny a různé formy jejich ochrany, ÚSES, Natura 2000, management ZCHÚ  
7. Krajinný ráz a jeho ochrana, metodické přístupy, vizuální atraktivita krajiny a její ochrana 
8. Formy ochrany krajinného rázu, preventivní hodnocení, hodnocení záměrů  
9. Krajina, krajinný ráz a ochrana krajiny v nástrojích územního plánování 
10. Pozemkové úpravy, ochrana ZPF, BPEJ, ÚSES 
11. Lesní (LHP, ochrana lesa) a vodní hospodářství, revitalizace vodních toků 
12. Krajinářská problematika ve městě, městská zeleň, systémy zeleně, přírodní prostředí města 
13. Vývoj městské zeleně v minulosti a současnosti, trendy

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] SKLENIČKA, Petr, Základy krajinného plánování. Praha : Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN
80-903206-1-9.
[2] VOREL, Ivan - KUPKA, Jiří, Krajinný ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT, 2011. 148 s. ISBN
978-80-01-04766-8.
[3] MĚKOTOVÁ, Jarmila, Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.
190 s. ISBN 978-80-244-1839-1.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Územní management
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing.arch. Marek Janatka, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod do předmětu 
2. Legislativní rámec územního plánování 
3. Nástroje územního plánování 
4. Ekonomické aspekty územního plánování 
5. Ekonomika územně samosprávných celků 1. 
6. Ekonomika územně samosprávných celků 2. 
7. Urbanistická ekonomie 1. 
8. Urbanistická ekonomie 2. 
9. Management rozvoje území  1. 
10. Management rozvoje území 2. 
11. Zadávání veřejných zakázek 
12. Politické aspekty rozvoje sídla 
13. Závěr a shrnutí

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Kolejové stavby a životní prostředí
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Martin Lidmila Ph.D.

Stručná anotace předmětu

V oblasti kolejových staveb bude v rámci předmětu vysvětlen pojem pevná jízdní dráha. Dále bude posluchač
seznámen se základními informacemi o vysokorychlostních tratích, systémech metra ve světě a s nekonvenčními
systémy kolejové MHD včetně systémů LRT. Podrobněji budou přednášeny zásady projektování tramvajových tratí
v ČR. Z oblasti životního prostřední bude předmět zaměřen na problematiku hluku z kolejové dopravy včetně
antivibračních a protihlukovách opatření v konstrukci kolejového svršku a spodku.  
1. Úvod - opakování - vliv dopravy na ŽP, druhy hluku, základní vlastnosti zvuku, hluku 
2. Šíření hluku, emise, imise, útlum hladin akustického tlaku 
3. Hluk - legislativa - zákon, NV + ČSN normy 
4. Hluk - akustické hladiny, váhové filtry, počítání s hladinami 
5. Měření hluku z kolejové dopravy, predikce hluku, metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z kolejové
dopravy 
6. Akustická studie, náležitosti protokolu z měření hladin akustického tlaku, strategické hlukové mapování, akční
plány 
7. Protihluková opatření - aktivní, pasivní 
8. Protihlukové stěny - typy, konstrukce, materiál, obklady, požadavky				 technické, akustické, estetické,
ukázky s klady a zápory 
9. Antivibrační rohože 
10. Konstrukce pevné jízdní dráhy,  vysokorychlostní tratě 
11. Konstrukce tramvajových tratí a jejich projektování 
12. Nekonvenční městská kolejová doprava, lanové dráhy, LRT 
13. Světová metra + rezerva Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy. Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-003131-4
[2] Nový, R.: Hluk a chvění. Vydavatelství ČVUT, 1995. ISBN 80-01-02246-3
[3] Kubát, B., Pejša, J., Jacura, M., Trešl, O.: Městaská a příměstská kolejová doprava. Praha: Wolters Kluwer ČR,
2010. ISBN 978-80-7357-539-7



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Hydrologické procesy v městských povodích
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod. Urbanizace a dešťový odtok. Rozhodující hydrologické procesy v městských povodích. 
2. Atmosférické srážky, vliv na dynamiku odtoku. Typy srážkových dat.  
3. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch - tvorba, koncentrace, znečištění. 
4. Modely povrchového odtoku 
5. Odtok odvodňovacími systémy - koncepční a fyzikálně-mechanistický popis transportu 
6. Hydraulika objektů městského odvodnění 
7. Transformace látek v odvodňovacích systémech. Interakce s recipienty a vliv na životní prostředí 
8. Měření a monitoring, zpracování dat 
9. Nejistoty měření, typy nejistot 
10. Matematické modely a systémová analýza 
11. Simulační nástroje v městské hydrologii. Typy modelů 
12. Shrnutí, závěr

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Akan O. and Houghtalen R. (2007). Urban hydrology, hydraulics and Storm Water Quality. Wiley
[2] Krejči V. a kol (2002): Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup . NOEL 2000
[3] Fletcher T. and Deletic A. (2010). Data requirements for integrated urban water management: Urban Water
Series - UNESCO-IHP, CRC Press.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Říční inženýrství a morfologie
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Petr Sklenář Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Říční inženýrství - obsah a náplň disciplíny, vodní tok - jeho význam a využití, charakteristika toku, korytotvorné
a hydrogeomorfologické procesy. 
2. Vodní tok jako ekologický komplex. Podpora migrační průchodnosti toků a podpora vzniku habitatů ve vodním
prostředí. 
3. Rozdělení rychlostí, turbulentní jevy v otevřených korytech. 
4. Hydraulika koryt s pevným dnem, odpory proudění - zrnová drsnost, drsnost vegetace. 
5. Hydraulika koryt s pevným dnem - mikrodrsnost, makrodrsnost, říční průzkum, odběr vzorků, vyhodnocení
odporů proudění. 
6. Hydraulika koryt s pevným dnem - řešení a návrh složeného koryta. 
7. Hydraulika koryt s pohyblivým dnem - charakteristiky splavenin a metody jejich odběru, počátek pohybu
splavenin, dnové útvary, aluviální drsnost, průtok a transport splavenin. 
8. Pohyblivé dno - eroze a zanášení, praktické demonstrace pohybu splavenin v laboratoři  
9. Plaveniny, dispersně - difusní procesy, šíření znečištění v toku. 
10. Úpravy toků, volba opevnění, vznik a vývoj výmolů, preventivní opatření. Revitalizační úpravy toků. 
11. Povodně, postup povodňové vlny, protipovodňová ochrana - její filozofie, návrh a realizace. 
12. Aktuálně řešené problémy správců vodních toků (vyzvaná přednáška) + provoz vodních toků 
13. Prezentace seminární práce na zvolené téma + diskuse.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Jansen, P.Ph., 1994:.Principles of River Engineering: the non - tidal alluvial river. Delft Academic Press.
[2] Przedwojski, B., Błazejewski, R., Pilarczyk, K.W., 1995:  River training techniques: Fundamentals, Design and
Applications. A.A.Balkema.
[3] Raplík, M., Výbora, P., Mareš, K., 1989: Úprava tokov. ALFA.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Modelování povrchových procesů
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Václav David, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderními SW nástroji a metodami používanými při řešení studií
odtokových poměrů a hodnocení náchylnosti k erozi na úrovni malého povodí nebo katastru obce. Studenti budou
postupně seznamováni formou přednášek a praktických cvičení s jednotlivými procesy a postupy zpracování
vstupních dat, tak aby byli schopni interpretovat a zhodnotit získané výstupy. Cílem je také prohloubení znalostí
procesů ovlivňujících hydrologickou bilanci v povodí. V předmětu jsou předpokládány znalosti z předmětů
pedologie, klimatologie a hydrauliky a znalost práce v prostředí GIS.  Přehled přednášek (13 týdnů): 
1. Úvod do povrchových procesů 
2. Modelové přístupy k hodnocení eroze 
3. Erozní model SMODERP 
4. Modelové přístupy k popisu povrchových hydrologických procesů 
5. Metoda SCS-CN pro stanovení výšky přímého odtoku 
6. WMS - prostředí pro hydrologické analýzy s využitím modelů různého typu 
7. Semidistribuovaný model HEC-1/HEC-HMS 
8. Distribuovaný model GSSHA 
9. Koncepční hydrologický model HBV  
10. Ukázky využití hydrologických modelů pro praktické využití 
11. Metody hodnocení větrné eroze 
12.-13. Seminář, rezerva

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Technické úpravy na drobných vodních tocích
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

V rámci předmětu bude provedený výklad účelu v minulosti prováděných technických úprav na DVT, způsob jejich
provádění včetně materiálového řešení. V rámci přednášek budou postupně probrány jednotlivé typy staveb stavěné
v současné době - protipovodňové stavby, stavby revitalizačního charakteru a stavby hrazení bystřin (stabilizace
koryta).  
1. Definice drobného vodního toku, základní charakteristiky potoků, jejich dělení 
2. Historický přehled úprav na DVT 
3. Návrh technických opatření s ohledem na účel zásahu do DVT 
4. Návrhové parametry pro technickou úpravu DVT 
5. Projektové podklady a způsob jejich zajištění  
6. Technické nomy pro projekční praxi 
7. Podélné úpravy, dělení, charakteristiky, materiálové řešení 
8. Zásady návrhu podélných stabilizací na DVT   
9. Příčné objekty na DVT  
10. Princip návrhu technické úpravy DVT, úprava trasy vedení VT 
11. Princip úpravy sklonových poměrů, umístění příčných objektů, hydrotechnické posouzení 
12. Návrh doprovodné vegetace a úpravy okolí DVT 
13. Náležitosti projektové dokumentace pro různé stupně stavebního řízení  

Praktické cvičení, které doplňuje a navazuje na přednášky, bude zaměřeno na projekci technické úpravy úseku DVT.
Výstupem bude projektová dokumentace pro stavební povolení (DP DSP)

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Stavby pro plnění funkcí lesa; Hanák, Kupčák, Skoupil, Šálek, Tlapák, Zuna; Informační centrum ČKAIT, Praha
2008
[2] Revitalizace toků - Příspěvek k problematice úprav vodních toků; Šlezingr; VUT v Brně - Nakladatelství
VUTIUM, 2010
[3] TNV 75 2102 Úpravy potoků; ČSN 75 2106 Hrazení bystřin a strží; vyhláška 62/2013 Sb. Obsah a rozsah
dokumentace



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Městské inženýrství a balneo
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 4P hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět se zabývá problematikou městského inženýrství se zaměřením na technickou vybavenost obce. Užší
zaměření je na inženýrské sítě a vodohospodářské technologie komunálního a léčebného lázeňství. Součástí
předmětu je vypracování semestrální práce. 
1. Vývoj, význam, terminologie.  
2. Typy objektů a zařízení.  
3. Postupy a priority koordinace řešení systémů technické obsluhy urbanizovaného území a jejich praktická
aplikace.  
4. Řešení konfliktních vztahů mezi prvky technického vybavení území a jejich okolím (zejména ve veřejném
prostoru měst a obcí). 
5. Materiálové zabezpečení.  
6. Rozbor parametrů recirkulačních a průtočných systémů.  
7. Výměnné systémy a jejich hodnocení.  
8. Vodohospodářská bilance. 
9. Dispoziční řešení a skladba. 
10. Zdroje znečištění.  
11. Technologie úpravy vody.  
12. Technické zábezpečení provozu a ekonomické zhodnocení.  
13. Předpisy a legislativa.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Šrytr P. a kol.: Městské inženýrství. Díl 1. 1998. Academia Praha.
[2] Šťastný B. Stavba a provoz bazénů, Praha, 2003
[3] Sklenář J.: Balneotechnika II. Vydavatelství ČVUT, Praha 1992



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vodárenství a čistota vod
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 4P+1C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Iva Čiháková, CSc.

Stručná anotace předmětu

Vodárenství se zabývá vodními zdroji využívanými pro zásobování pitnou vodou, dopravou vody, akumulací a
procesy souvisejícími. Dále pak ochranou vodních zdrojů, typy odběrných objektů a problematikou ztrát vody.
Čistota vod je zaměřena na trvale udržitelnou čistotu povrchových a podzemních vod se zaměřením na hlavní zdroje
potenciálního znečištění a ochranu vod. Součástí předmětu je vypracování semestrální práce. 
1. Potřeba vody - výpočet 
2. Vodní zdroje, ochrana vodních zdrojů 
3. Jímací objekty, návrh 
4. Doprava vody, návrh vodovodních řadů 
5. Akumulace, výpočet, druhy vodojemů, vybavení a provoz 
6. Ztráty vody, voda nefakturovaná 
7. Význam a funkce vody v biosféře, hydrologická a vodohospodářská bilance.  
8. Látky, způsobující znečištění vody (organické, anorganické).  
9. Hlavní zdroje a formy znečištění, vývoj znečištění v tocích.  
10. Odpadní vody (splaškové, dešťové, průmyslové). Povrchové a podzemní vody, samočištění, modelování
proudění znečištění.  
11. Ochrana povrchových a podzemních vod. Srážkové vody (kyselé deště, vymývání atmosféry).  
12. Havarijní zhoršení jakosti vody. Ochrana vod v České republice.  
13. Zákony týkající se vody a související předpisy.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Synáčková M.: Čistota vod. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
[2] Hyánek L.: Čistota vod. ALFA, Bratislava 1991
[3] Farley, M., Trow, S.: Losses in Water Distribution Networks, IWA Publishing London, 2003



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Inženýrství životního prostředí 
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. fyziky 2,00 2,00 3,00 3,00 6 6 2,00
kat. urbanismu a územ.plánování 0,00 0,00 6,00 4,13 7 2 2,57
kat. silničních staveb 1,00 0,15 3,00 1,68 6 5 6,00
kat. železničních staveb 0,00 0,00 1,00 1,00 4 3 3,00
kat. hydrauliky a hydrologie 2,00 2,00 2,00 2,00 7 7 1,00
kat. hydrotechniky 0,00 0,00 4,00 4,00 7 6 2,00
kat. hydromeliorací a kraj. inženýr. 1,00 0,50 6,00 5,50 9 7 3,00
kat. zdravotního a ekolog. inženýr. 0,00 0,00 5,00 5,00 6 5 0,00
kat. geomatiky 3,00 3,00 2,00 2,00 12 10 7,00
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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Inženýrství životního prostředí 

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

kat. urbanismu a územ.plánování Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných 
památkových zón

C 2012-2015

kat. hydrauliky a hydrologie Hydrologické toky v systému půda-rostlina-atmosféra B 2008-2012
kat. hydrotechniky Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi C 2011-2015
kat. hydromeliorací a kraj. inženýr. Vliv očekávaných klimatických změn na půdy české republiky a hodnocení jejich 

produkční funkce 
C 2012-2015

kat. hydromeliorací a kraj. inženýr. Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření vlhkostních a teplotních 
podmínek v rozsáhlých bodových polích

B 2011-2013

kat. zdravotního a ekolog. inženýr. Získávání tepelné energie z odpadní vody v kanalizačních sítích (enKAN) B 2013-2015



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Projektový management a inženýring
Garant studijního oboru Doc. Ing. Aleš Tomek, 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)
V magisterském studiu prohlubují studenti své znalosti a dovednosti zejména v oblasti teorie a praxe
projektového řízení přípravy a realizace staveb, provádění staveb, tvorby nabídek a řízení nákladů, časového 
plánování a financování staveb a aplikace informačních technologií při řízení projektů (Building Information 
Modeling). Obor tak reaguje na poslední světový vývoj v oblasti řízení a realizace staveb pomocí softwarových 
nástrojů (BIM). Současně studenti získávají znalosti v oblasti řízení stavebního podniku a investorských činností, 
informačního zabezpečení středního a vrcholového managementu a v optimalizaci struktury organizace. Značná 
váha je věnována problematice organizace a řízení veřejných zakázek v investiční výstavbě ve vazbě na 
dodavatelské systémy včetně prostředí BIM, kalkulace nákladů včetně nákladů životního cyklu a stanovení cen 
stavebních prací. Poslední semestr studia je věnován výhradně zpracování diplomové práce. Daný obor s menšími 
změnami existuje na fakultě více než padesát let a je tradičně přijímán širokou stavební praxí s vysokou 
úspěšností a zaměstnatelností absolventů. 
Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia
Absolventi se uplatní při řízení rozsáhlých projektů ve funkcích projektového manažera nebo projektového 
inženýra projektů výstavby, v poradenských a projektových kancelářích a v investorských útvarech veřejných i 
soukromých investorů, bank a finančních institucí. 
Absolventi tohoto oboru se rovněž uplatní ve funkci vedoucích pracovníků a specialistů na úrovni vyšších 
organizačních jednotek (divize, podnik, holding), v poradenské a developerské činnosti a ve státní správě. 
Absolventi jsou připraveni i pro vlastní podnikání ve stavebních podnicích různé velikosti a výrobního zaměření. 
Dále se uplatní i v týmech zabývajících se organizací a řízením včetně aplikací příslušného softwaru. Významná 
pozornost je věnována přípravě odborníků pro pozice stavebního dozoru na veřejných i soukromých stavbách. 
Cílem studia je připravit absolventy se širokým odborným záběrem, kteří by měli snadno najít uplatnění při 
realizaci náročných inženýrských projektů a staveb pozemního stavitelství, a to jak z pozice objednatele, tak 
zhotovitele.
Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studijním programu. 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace)
Dochází ke spojení předmětů malého rozsahu do větších celků. Ve studijním plánu je v 1. a 2. semestru 
maximálně vždy 6 povinných předmětů v rozsahu 3-6 hod. týdně. Dále dochází k redukci původních dvou 
odborných zaměření oboru na jedno zaměření - projektový management a inženýring. 
http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/programy.php

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 
v akademickém roce

V akademickém roce 2014/15 bylo ke studiu přijato 38 
uchazečů. 

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon
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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Projektový management a inženýring
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. 
Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, která je hlavní nositelkou výuky předmětného studijního oboru, dále 
disponuje od akademického roku 2014/2015 nově vybavenou laboratoří, která obsahuje výkonné počítače a 
software zaměřený na výuku v oblasti Building Information Modeling (BIM). Jedná se například o tyto softwary: 
Autodesk Revit, Autodesk Quantity Takeoff, Autodesk Navisworks Manage, Synchro a Tekla BIMSight.
Katedra rovněž provozuje Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování. Náplní jsou úlohy výběru 
technických řešení, výběru technicko-ekonomických řešení, simulovaných vnitropodnikových rozhodovacích 
procesů, procesů správy a údržby majetku, přípravy staveb, financování investičních projektů a efektivnost 
investic.



C -- Studijní plán oboru
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze
Součást vysoké školy Fakulta stavební
Název studijního programu Stavební inženýrství
Název studijního oboru Projektový management a inženýring
Název předmětu rozsah zakončení druh přednášející dop.sem.
BIM - Informační modelování budov 1P+3C z,zk p doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. 1
Finanční management 3P+2C z,zk p doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. 1
Inženýring 2P+2C z,zk p doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. 1
Management jakosti a rizika - projekt 3C kz p  -- 1

Oceňování nemovitostí 2P+2C z,zk p doc. Ing. Renáta Schneiderová 
Heralová, Ph.D. 1

Projektový management 1 3P+3C z,zk p Ing. Michal Vondruška, Ph.D. 1
Matematické metody v řízení 2P+1C kz p doc.RNDr. Jozef Bobok, CSc. 2
Diplomový seminář 3C kz p  -- 2
Facility management 2P+1C z,zk p doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. 2

Kalkulace inženýrských staveb 2P+2C z,zk p doc. Ing. Renáta Schneiderová 
Heralová, Ph.D. 2

Plánování a controlling 1P+3C z,zk p Ing. Dana Čápová, Ph.D. 2
Projektový management 2 2P+3C z,zk p Ing. Eduard Hromada, Ph.D. 2
Bezpečnostní management 2P+2C z,zk pv doc.Ing. Petr Dlask, Ph.D. 2
Construction Economics and Management 2P+2C z,zk pv doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. 2
Construction Contracting 2P+2C z,zk pv doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. 2
Energetický management budov 2P+2C z,zk pv doc.Ing. Jana Frková, Ph.D. 2

Teorie rozhodování 2P+2C z,zk pv doc. Ing. Renáta Schneiderová 
Heralová, Ph.D. 2

Diplomová práce 30 kreditů z p 3

Obsah a rozsah SZZk
SZZ se skládá ze 2 částí:
a) Obhajoba diplomové práce, 
b) Zkouška z tematického okruhu - Projektový management nebo Management a ekonomika ve stavebnictví.

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 SZZ).

Další povinnosti / odborná praxe
Nejsou stanoveny.

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

Investorská příprava při výstavbě velkých dopravních projektů
Vývoj cen zemních prací a porovnání tržních cen s cenami rozpočtářských programů
Nabídková příprava v malé stavební firmě
Studie proveditelnosti projektu Komunitního domu s kostelem Nejsvětější trojice v Čerčanech
Vliv ekonomické krize na hodnotu stavební firmy

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
Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů)	Studijní obory bakalářských studijních programů
zaměřených na stavební inženýrství a/nebo stavitelství.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu BIM - Informační modelování budov
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 1P+3C 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. Aleš Tomek, CSc.

Stručná anotace předmětu

Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení
výstavby a provozu stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí vybraného software (Autodesk Revit, Autodesk
Quantity Takeoff a Autodesk Navisworks) a pochopení potenciálu BIM. Studenti se seznámí s nástroji BIM a
pochopí principy aplikace ve všech fázích projektu včetně obtíží zavedení. V náplni kurzu je praktické srovnání s
ostatními nástroji jako Synchro Professional a Tekla BIMSight.  
1. Definice BIM, využití BIM z pohledu uživatelů, BIM v jednotlivých fázích stavebního procesu, výhody použití
metody BIM. Perspektivy využití BIM ve stavebnictví. 
2. BIM v praxi: Vysvětlení využití BIM v praxi, ukázky praktické aplikace. Construction Operations Building
Information Exchange (COBie) Modelování současných podmínek . 
3. Nástroje modelování: Formy BIM , BIM prostředí, BIM platforma,  dodavatelé softwarových nástrojů 
4. BIM z pohledu fází projektu a oboru staveb: Projektová činnost, realizace stavby, provoz stavby. 
5. BIM v současnosti: IPD, dodavatelské systémy. Překážky v implementaci BIM. Podmínky využití současných
kalkulačních datatabází. 
6. BIM v budoucnosti: Výuka, vzdělávání a kvalifikace. Moderní technologie (rozšířená realita, úplná automatizace
procesů, modelování v počátku investičního záměru) 

Aplikační cvičení tvoří 75% kurzu a jsou zaměřena na praktické modelování v počítačové učebně v prostředí
Autodesk Revit. Cílem je  zvládnutí základních technik tvorby modelu, práci se softwarem na tvorbu výkazu výměr
Auto Takeoff a práci s Navisworks (Timeliner a Quantity Takeoff. Podstatnou náplní cvičení je rozbor podmínek
realizace pro potřeby řízení stavebního projektu v jednotlivých fázích přípravy, realizace a provozu.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN
978-80-86590-10-3
[2] Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers,
Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[3] Kymmel, W.: Building Information Modeling - Planning and managing Construction Projects with 4D CAD and
Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Finanční management
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

Stručná anotace předmětu

Předmět navazuje na základní kurz financí stavební firmy z bakalářského studia. Rozvíjí dále koncept specifického
finančního řízení stavební firmy s vazbou na financování dlouhotrvajících zakázek včetně dlouhé záruční doby.
Hlavními tématy jsou finanční analýza, finanční controlling firmy a jeho funkce, oceňování stavebních firem.
Specifickým rysem je vazba na dodavatelské systémy staveb a servisní charakter výroby, dále pak projektové
finance a jejich aplikace u BOT a EPC/turnkey projektů. Specifické je i téma je financování dodavatelských
projektů v rámci  standardních smluv (u nás FIDIC apod). Závěrečné téma je vývoz stavebních prací a dopad do
podnikových financí.   
1. Finanční analýza stavební firmy, analýza specifik výkazů stavební firmy, ukazatelé speciálně konstruované pro
stavební firmy, anglická terminologie, mez. účetní standardy pro stavebnictví-IAS. 
2. Koncept free cashflow a jeho aplikace v řízení stavební firmy, řízení pracovního kapitálu 
3. Tržní hodnota firmy, omezení ukazatelové analýzy, kvalitativní ukazatelé, oceňování stavební firmy, rozpočty
stavební firmy.  
4. Analýza a zvýšení výkonnosti stavební firmy, udržitelná míra růstu, cena kapitálu, koncept EVA  
5. Metody rozpoznání a zabránění úpadku firmy, krizový finanční management stavební firmy 
6. Stavební projekt a jeho krizové řízení - tuzemské projekty, mezinárodní projekty 
7. Principy a praxe  krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého  financování stavební firmy 
8. Project Finance - PPP projekty, EPC/turnkey projekty 
9. Dodavatelské systémy staveb, standardní kontrakty a finanční řízení jejich realizace 
10. Příprava a realizace mezinárodních stavebních projektů a problémy jejich financování, inflace , rizika směnných
kurzů, otázky  pojištění a záruk, zdanění.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Construction Financial Management Association: Financial Management and Accounting for the Construction
Industry Vol.I and II,LexisNexis,2014, ISBN0820511536
[2] Peterson,Steven:Construction Accounting and Financial Management,2nd ed.,Pearson 2009, ISBN013501704
[3] Tomek,Aleš:Finanční řízení ve stavebnictví - studijní texty pro předměty FIR a FIM, interní publ.FSv ČVUT,
Praha 2012



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Inženýring
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. Dana Měšťanová, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Vymezení pojmu inženýring, investorský, dodavatelský inženýring, cíle.  
2. Inženýrské organizace. Mechanismus stavebního trhu. Investiční prostor. Rozhodovací proces.  
3. Dopady formy financování. Rozhodovací proces při přípravě investice, faktory, hlediska.  
4. Nebezpečí při přípravě investice, finanční řízení, plánování projektu, identifikace faktorů.TOPSIS. 
5. Tým realizující inženýring. Dodavatelské systémy. Managerské funkce. Ripran. relační matice. 
6. Claimová agenda vedená investorem, claimová agenda vedená dodavatelem.  
7. Cíle a výstupy z claimové agendy, claimový management.Inženýring při výstavbě elektráren.Inženýring při
likvidaci ekologických zátěží. Dtto fotovoltaika. 
8. Základní povinnosti, zkušenosti z výkonu TDS.SW aplikace. 
9. Úloha TDS při zabezpečování jakosti staveb.  
10. Chyby na stavbách, riziková analýza. 
11. Kontrola - technická (porovnání s technickými standardy , normami a dokumentací), kontrola v řízení -
controlling ) porovnání souladu řízeného procesu s nástrojem řízení (plánem,...).  
12. Audit, struktura auditu výkonnosti, přínos auditu, externí a interní kontrola. 
13. Kontrola u veřejných zakázek, aplikace legislativy.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Zákon č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu
[2] Měšťanová, D., Legislativa, veřejné stavební zakázky a dotace z EU, In: Rozpočtování - významná opora v
přípravě a řízení staveb: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT,
2009. s. 27. ISBN: 978-80-01-04356-1.
[3] Řízení stavebních projektů - claimový management - autor: Milan Orelíny, vydal C.H.Beck, Praha 2005



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Management jakosti a rizika - projekt
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3C hod. za týden 3 kreditů 3
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Petr Dlask, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Znalost problematiky v oblasti řízení kvality a rizik v podniku je základním předpokladem pro úspěšnou kariéru
budoucího manažera. Absolvováním předmětu student získá základní orientaci v problematice Systému řízení
kvality a Managementu rizik. 
1. Úvod do problematiky řízení kvality v podniku. 
2. Problematika řízení rizik v prostředí podniku. 
3. Systém řízení kvality. 
4. Problematika managementu rizik. 
5. Definice nástrojů Systému řízení kvality dle standardu ISO 9001:2008. 
6. Návrhy opatření dle principu neustálého zlepšování (PDCA - W.E.Deming). 
7. Efektivní opatření odstupňovaným přístupem dle Risk-Based Approach. 
8. Definice a aplikace Reporting a Management review. 
9. Praktické aplikace v externích subjektech (SKANSKA a.s., ČEZ, a. s.). 
10. Praktické prohloubení získaných znalostí managementu rizik. 
11. Definice požadavků pro činnost Manažera kvality. 
12. Činnosti v rámci funkce Auditora. 
13. Rekapitulace znalostí z oblastí managementu rizika v oblasti stavebního podniku.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] NENADÁL a kol.; Moderní systémy řízení jakosti; Management Press; 2005; ISBN: 80-7261-071-6
[2] ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 9004, ČSN EN ISO 19011
[3] TICHÝ, Milík; Ovládání rizika: analýza a management; C. H. Beck, 2006. 396 s. ISBN 978-80-7179-415-5



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Oceňování nemovitostí
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. Renáta Schneiderová *Heralová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Základní pojmy z oceňování nemovitých věcí a katastru nemovitostí, znalec, odhadce 
2. Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, teorie oceňování 
3. Tržní ocenění : porovnávací metoda (princip, postup, sběr a analýza informací, tvorba databází, vymezení porovnávací
jednotky) 
4. Tržní ocenění : porovnávací metoda (aplikace korekčních činitelů) 
5. Tržní ocenění : výnosová metoda (databáze nájmů, nákladové položky a odpisy, stanovení hrubého, efektivního a čistého
provozního příjmu) 
6. Tržní ocenění : výnosová metoda (kapitalizační míra a způsoby jejího výpočtu, metody a varianty kapitalizace příjmu) 
7. Tržní ocenění : nákladová metoda (databáze nákladů, životnost, opotřebení - lineární, nelineární, analytická metoda výpočtu,
výpočet obestavěného prostoru a ostatních výměr) 
8. Tržní ocenění : nákladová metoda (metody výpočtu reprodukční ceny - položková, agregovaná, vysoce agregovaná, stanovení
standardu stavby, funkční a ekonomické nedostatky)  
9. Analýza tržní hodnoty : metody závěrečné analýzy tržní hodnoty(kontribuce porovnávací, výnosové a nákladové metody k
celkové  hodnotě)  
10. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví  
11. Administrativní ocenění (metodika výpočtu obvyklé ceny podle cenového předpisu, oceňování pro státní a veřejnou správu,
ocenění majetku pro stanovení základu daně) 
12. Oceňování pozemků 
13. Oceňování nemovitostí v zahraničí, mezinárodní standardy

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Schneiderová Heralová, R., Oceňování nemovitostí, ČVUT, 2008
[2] Ort, P.: Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, Leges, Praha, 2014
[3] Appraisal Institute : The Appraisal of Real Estate, 13th. ed., Illinois, USA, 2008



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Projektový management 1
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+3C hod. za týden 6 kreditů 7
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Michal Vondruška, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět Projektový management 1 je zaměřen na řízení stavebních projektů v jednotlivých fázích investičního procesu z pohledu
projektově orientované stavební firmy.  Výuka obsahuje řízení stavebních projektů v různých typech dodavatelských systémů s
důrazem na kontraktační management. Na případových studiích a s použitím konkrétních manuálů řízení  jsou studenti
seznámeni s řízením stavebních projektů v tradičním dodavatelském systému (DBB), v dodavatelském systému Design and Build
(D&B) a dodavatelském systému Construction Management (CM).  Výuka je doplněna o metodiku řízení vlastních
projektů-properity development.  
1. Strategie a cíle stavební firmy, kritické faktory úspěchu stavební firmy, projektově orientovaná organizační struktura firmy,
systém řízení projektově orientované stavební firmy, příklady z praxe - ukázky manuálů řízení a organizačního uspořádání
velkých stavebních firem  
2. Stavební projekt, kritické faktory úspěchu stavebního projektu, účastníci projektu, organizace stavebního projektu, životní
cyklus projektu  
3. Dodavatelské systémy, organizační uspořádání při realizaci stavebního projektu v různých typech dodavatelských systémů,
vysvětlení pojmů, výhod a nevýhod jednotlivých systémů 
4. Řízení projektu v tradičním dodavatelském systému, případová studie 
5. Manuál řízení stavebního projektu v tradičním dodavatelském systému, příklady  
6. Řízení projektu v dodavatelském systému Design-Build, případová studie 
7. Manuál řízení stavebního projektu v dodavatelském systému Design-Build, příklady 
8. Řízení projektu v dodavatelském systému CM, případová studie 
9. Manuál řízení stavebního v dodavatelském systému CM projektu, příklady 
10. Kontraktační management ve výstavbě, komerční a technická část smlouvy, všeobecné obchodní podmínky podle vzorů
velkých stavebních firem a mezinárodních standardů 
11. Příprava stavebních projektů, studie proveditelnosti, toky hotovosti a financování, projektová příprava, legislativní podmínky 
12. Řízení vlastních projektů ve stavební firmě  - Property development, případová studie 
13. Manuál řízení vlastních projektů - Property development ve stavební firmě, příklady

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] HALTENHOFF, C. The CM contracting system: fundamentals and practices. Vyd. 1. Upper Saddle River, N.J.:
Prentice Hall, xxii, 473 p. ISBN 01-374-4400-1.
[2] COOPER, Rachel. Process management in design and construction. Malden, MA, USA: Blackwell Pub., 2005,
xi, 192 p. ISBN 14-051-0211-X.
[3] ROUŠAR, Ivo. Projektové řízení technologických staveb. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 255 s. ISBN
978-80-247-2602-1.



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

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

nejsou

Vyučující

doc.RNDr. Jozef Bobok, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými pojmy kvalitativní teorie rovinných dynamických systémů a s
jejich použitím v ekonomických modelech.
1.-3. Lineární dynamické systémy. 
4.-8. Nelineární dynamické systémy.
9.-13. Dynamické ekonomické modely v rovině: konkurenční rovnovážný model, Rapoportův model závodů ve
zbrojení, Ramseyův růstový model, zjednodušený Keynesův model ekonomického cyklu, Cournotův dvojpólový
model s konstantními dodatečnými náklady, Cournotův dvojpólový model s rostoucími dodatečnými náklady,
Tobinův-Blanchardův model, Kaldorův model.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] J. Bobok, Pomocný text k přednášce, 2014.
[2] George McCandless, The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models, Harvard
University Press, 2008, 448 pages.
[3] Wei-Bin Zhang, Differential equations, bifurcations, and chaos in economics, World Scientific, Singapore
(Series on Advances in Mathematics for Applied Scineces, 68), 2005.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Diplomový seminář
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3C hod. za týden 4 kreditů 3
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Zahájení práce na zadané diplomové práci. Orientace v podkladových materiálech a ujasnění postupu a koncepce
řešení. Individuální práce s tuzemskou a zahraniční odbornou literaturou. Řešení příslušných tematických úkolů.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] podle náplně diplomové práce.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Facility management
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+1C 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. Daniel Macek, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je posluchače seznámit s pojmy a principy facility managmentu podle EU normy ČSN EN 15221
"Facility management", kde je definován tento obor jako integrované řízení všech služeb, které podporují základní
činnosti společností. Z pohledu stavebního se jedná o ekonomický avšak flexibilní prostor (budovu, stadion, výrobní
halu), z pohledu společnosti se jedná o správu nemovitostí a majetku a zajištění všech podpůrných služeb.   
1. Norma ČSN EN 15221 
2. In/Outsourcing 
3. Facility manager 
4. Vytváření FM smluv 
5. Kvalita ve facility managementu 
6. Benchmarking ve facility managementu 
7. Správa budov 
8. Prostorový management a energetický management 
9. Správa technických zařízení 
10. Green building 
11. Plán údržby a obnovy objektů 
12. IT technologie pro podporu FM 
13. Exkurse

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] VYSKOČIL, V.K., ŠTRUP, O. Facility management-metoda řízení podpůrných činností. 1. vyd. Ostrave : VŠB
v Ostravě, 2007. 166 s. ISBN 978-80-248-1569-5.
[2] VYSKOČIL, V.K., ŠTRUP, O. Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů. 1. vyd. Praha : Professional
Publishing, 2004. 288 s. ISBN 80-86419-45-2.
[3] SOMOROVÁ, V., et al. Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou facility
managementu. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2007. 196 s. ISBN 978-80-227-2782-2.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Kalkulace inženýrských staveb
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

doc. Ing. Renáta Schneiderová *Heralová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti inženýrských staveb, zejména technologie provádění, technická
specifikace v návaznosti na normy. Z hlediska cenového tvorba položkových rozpočtů inženýrských staveb za
použití software ASPE (Automatizovaný Systém Podnikové Ekonomiky) v investiční fázi a zpracování propočtu
nákladů v předinvestiční fázi výstavbového projektu.  
1. Základní názvosloví inženýrských staveb, normy, specifikace. 
2. Mosty: technologie, spodní stavba (opěry, pilíře, způsob založení atd.), vrchní stavba (hlavní nosná konstrukce,
mostovka). 
3. Mosty: vrchní stavba (ztužidla, dilatační závěry, ložiska, klouby atd.), vybavení (svodidla, zábradlí, odvodnění,
osvětlení atd.). 
4. Komunikace: technologie provedení, skladba, konstrukce.  
5. Specifika oceňování inženýrských staveb. Kalkulační metody. 
6. Sestavení výkazu výměr pro ocenění inženýrských staveb. 
7. Propočet celkových nákladů inženýrských staveb v předinvestiční fázi výstavbového projektu, oceňovací
podklady. 
8. Softwarová podpora pro zpracování propočtu celkových nákladů inženýrských staveb. 
9. Položkový rozpočet mostu v investiční fázi výstavbového projektu, kalkulační podklady ČR a zahraničí. 
10. Položkový rozpočet komunikace v investiční fázi výstavbového projektu, kalkulační podklady ČR a zahraničí. 
11. Softwarová podpora pro zpracování položkového rozpočtu inženýrských staveb. 
12. Případová studie - ocenění mostu v předinvestiční a investiční fázi projektu. 
13. Případová studie - ocenění komunikace v předinvestiční a investiční fázi projektu.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] ŠAFÁŘ, R. a kol. Betonové mosty 2. Praha: ČVUT Česká technika, 2009.
[2] Schneiderová Heralová, R. - Střelcová, I. - Brožová, L. - Strnad, M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu
(propočty, položkové rozpočty. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013.
[3] Bartholomew, S.H.: Estimating and Bidding for Heavy Construction, Prentice - Hall International (UK) Limited,
London, 2000



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Plánování a controlling
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 1P+3C 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. Dana Čápová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Náplní předmětu je plánování a controlling se zaměřením na projektový controlling, seznámení se s moderními
nástroji a technikami manažerského rozhodování, které umožňují efektivní řízení stavební firmy a samostatné řešení
úloh na reálných projektech s využitím moderních nástrojů řízení (SW pro řízení nákladů, času a zdrojů).  Cílem
cvičení je na reálných projektech řešit časový, personální a nákladový controlling staveb, dále řešení změn staveb,
fakturace podle zjišťovacích protokolů s vazbou na smlouvu o dílo.  Rozšíření znalostí o SW Microsoft Project,
Maconomy People Planner, KROS Plus.  
1. Controlling a jeho nástroje.  
2. Import vstupních dat, sledování staveb z hlediska managementu, limitky 
3. Sledování plnění plánu - aktualizace v MS Project, filtry, výběry  
4. Dodatky a změny staveb, fakturace, výrobní faktury  
5. Poptávky subdodávek, materiálů, objednávky 
6. Maconomy People Planner - SW pro řízení zdrojů

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Čápová, D., Tománková J.: Management staveb, FinEco Praha, 2013 ISBN 978-80-86590-12-7
[2] Čápová, D., Tománková J.: Řízení projektů ve výstavbě, ČVUT, Praha 2012, ISBN 978-80-01-05163-4
[3] Vollmuth Hilmar J.: Nástroje controllingu od A do Z, Profess Consulting, ISBN 978-80-7259-029-2



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Projektový management 2
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+3C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Výuka předmětu Projektový management 2 je zaměřena na metodiku řízení stavebních projektů, která vychází z klasické teorie
projektového řízení podle PMBOK (Project management Body of Knowledge). Tyto obecné metody jsou aplikovány na
konkrétní výstavbové projekty - případové studie, přičemž detailní pozornost je věnována hlavním procesům projektového řízení
(řízení rozsahu, času, nákladů, kvality, lidských zdrojů, rizik a řízení nákupu). Výuka procesního řízení stavebních projektů je
doplněna o aktuální problematiku řízení claimů a krizového řízení stavebních projektů.  
1. Proces integrace projektů ve stavební firmě, návrh plánu projektů, provádění plánu projektů, integrované řízení změn podle
PMBOK a manuálu řízení velké stavební firmy 
2. Proces řízení rozsahu ve stavebních projektech, zahájení, plánování rozsahu, definování rozsahu, ověřování rozsahu, případová
studie 
3. Proces řízení času ve stavebních projektech, definování činností, řazení činností, odhad trvání činností, návrh harmonogramu 
4. Proces řízení nákladů ve stavebních projektech, plánování zdrojů, odhad nákladů, návrh rozpočtu, kontrola nákladů podle
PMBOK 
5. Proces řízení kvality ve stavebních projektech, plán kvality, zajišťování kvality, kontrola kvality podle PMBOK 
6. Proces řízení lidských zdrojů ve stavebních projektech, plán organizace, výběr členů týmu, vytvoření týmu 
7. Proces řízení komunikace ve stavebních projektech plánování komunikace, distribuce informací, reporting, administrativní
ukončení 
8. Proces řízení rizik ve stavebních projektech, plán řízení rizik, identifikace rizik, kvalitativní analýza rizik, kvantitativní analýza
rizik, plán prevence rizik, monitorování a řízení rizik podle PMBOK 
9. Proces řízení nákupů ve stavebních projektech, plán subdodávek, plán výběrových řízení, poptávkové řízení, výběr
subdodavatele, administrace kontraktů, uzavření kontraktů podle PMBOK 
10. Proces řízení claimů, manuál řízení claimů a změn ve staveních projektech, případová studie 
11. Typy krizí ve stavebních projektech, stádia krize, hloubka zasažení, vliv krize stavebního projektu na stavební firmu 
12. Krizové řízení stavebních projektů, strategie krizového řízení, krizové plánování, metody krizového řízení stavebních
projektů 
13. Systém včasného varování pro odhalení krize ve stavebních projektech, krizová komunikace

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] KENDRICK, Tom. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK&#174; guide): 100 tips
and techniques for getting the job done right. 5th ed. Newtown Square: Project management institute, c2013, xxi,
589 s. ISBN 978-1-935589-67-9.
[2] HAMILTON, Albert. Handbook of project management procedures: 100 tips and techniques for getting the job
done right. Repr. with corrections. London: Thomas Telford, 2004, xxi, 589 s. ISBN 07-277-3258-7.
[3] VONDRUŠKA, Michal. Krizové řízení stavebních projektů: Crisis management in the construction projects.
Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, 108 s. ISBN 978-80-7204-847-2.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Bezpečnostní management
Typ předmětu povinně volitelný 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

doc.Ing. Petr Dlask, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Bezpečnostní management YBMN (nepodmíněně) navazuje na předmět MJK (Řízení jakosti a rizik). Principy
systému řízení bezpečnosti definují mezinárodní standardy (ISO OHSAS 18001, Bezpečný podnik a platnou
legislativou ČR) dále rozvíjejí Kulturu bezpečnosti a pozitivně ovlivňují Společensky odpovědné chování
jednotlivců i organizací.  Systematickou prací na zadaných úlohách si studenti osvojí aplikaci těchto metod analýzy
rizika v modelových případech (z reálného prostředí a podmínek) stavební firmy. Návrhem vhodných opatření k
minimalizaci identifikovaných rizik získají rovněž kontakt s reálnou problematikou řízení rizik výstavbových
projektů. 
1. Úvod do problematiky řízení bezpečnosti 
2. Principy systému řízení bezpečnosti 
3. Mezinárodní standardy (ISO OHSAS 18001) řízení rizik pro BOZP 
4. Bezpečný podnik a platná legislativa pro ČR 
5. Kultura bezpečnosti 
6. Společensky odpovědné chování jednotlivců i organizací 
7. Metody analýzy rizika a jejich kategorizace 
8. Aplikace FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) a RPN (Risk Priority Number) 
9. Problematiky minimalizace identifikovaných rizik 
10. Případové studie reálných situací 
11. Problematika řízení rizik výstavbových projektů 
12. Rekapitulace problematiky bezpečnostního managementu

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] ČSN ISO OHSAS 18001, Příručka SÚIP Bezpečný podnik
[2] TICHÝ, Milík; Ovládání rizika: analýza a management; C. H. Beck, 2006. 396 s. ISBN 978-80-7179-415-5
[3] Z.č.262/2006 Sb. (Zákoník práce), Z.č. 309/2006 Sb. (Zajištění dalších podmínek BOZP), Z.č 22/1997 Sb.
(Technické požadavky na výrobky), Vyhrazená technická zařízení (V.č.18/1979, V.č. 19/1979, V.č. 73/2010 a
V.21/1979)



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Construction Economics and Management
Typ předmětu povinně volitelný 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

doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

Stručná anotace předmětu

Topics of lectures are selected to cover all main issues  of construction  corporate and project management. Content
of lectures is based upon the international best practice of construction industry:  
1. Strategic management in construction company, service providing concept and possible strategic models,
bussiness development and marketing plans  
2. Organisation systems development, corporate and project organisation structures 
3. Principles of corporate finance management in construction firm, construction accounting and    financial
statements topics 
4. Financial analysis and performance bechmarking. 
5. Risk management systems at corporate and field level 
6. Systems of internal company management, internal market, controlling, benchmarking, best practice, 
7. IT applications in construction firms  
8. Procurement systerms  and subcontractors management 
9. Project Finance - BOT projects and PPP 
10. International construction projects 
11. Contract claims management, alternate dispute resolution, arbitration and litigation 
12. Strategic cost management - activity based costing (ABC), cost benchmarking and tendering,cost and quality
management systems (TQM)

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] J.Schaufelberger: Construction Business Management, Pearson 2009 ISBN-10: 0130907863
[2] Will R. Mincks,Hal Johnston: Construction Jobsite Management,3rd Ed.2012 ISBN-10: 140180912X
[3] Construction Financial Management Association: Financial Management and Accounting for the Construction
Industry Vol.I and II,LexisNexis,2014, ISBN0820511536



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Construction Contracting
Typ předmětu povinně volitelný 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

doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

Stručná anotace předmětu

Topics of lectures are selected to cover all main issues of construction contracting business including the Contract
Administration and Document Management. Content of lectures is based upon the international best practice of
construction procurement depicted in several case studies :  
1. Legal issues connected with construction business 
2. International standard contracts in construction, FIDIC contracts 
3. Construction Contract documents and its structure 
4. Bidding and Estimating legal issues 
5. Warranties, Bonds, Claims, 
6. Delays and Acceleration, 
7. Changes to the Scope of Work, 
8. Deficiencies in Contractor Performance, Avoidance of Litigation, Arbitration, Alternate Dispute Resolution 
9. Joint Ventures in Construction Contracting, Legal Solution 
10. Construction Project Administration issues 
11. Risk Allocation and Sharing 
12. Project Opening and Closeout

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Collier,Keith: Construction Contracts 3rd ed.2001,Prentice Hall,ISBN 0-13-755927-5
[2] Totterdill,Brian: FIDIC Users´Guide,2008,Telford, ISBN 978 0 7277 3441 9
[3] FiskE.R.:Construction Project Administration,8th ed.Pearson Prentice Hall,ISBN0-13-099305-0



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Energetický management budov
Typ předmětu povinně volitelný 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

doc.Ing. Jana Frková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět energetický management budov se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu,
energetického hospodářství, energetické účinnosti, v návaznosti na dokumenty energetické účinnosti budov -
energetický audit, PENB (průkaz energetické náročnosti budov) a v návaznosti na certifikaci budov. Předmět se
zároveň zabývá efektivitou investic, návratností investic, vícekriteriálním hodnocením, LCA (long-live cycle
assessment), LCC (long-life cycle cost), legislativou v oblasti energetické účinnosti, obnovitelnými zdroji energie a
udržitelným rozvojem budov.  
1. Úvod k předmětu a organizace přednášek 
2. Úvod do problematiky energetického managementu 
3. Energie a základní pojmy 
4. Legislativa energetické efektivnosti budov 
5. PENB, energetický posudek a energetický audit 
6. Udržitelný rozvoj a strategické cíle v oblasti budov 
7. Energetický management 
8. Ekonomika energetické efektivnosti budov 
9. Příklady  
10. Podpora energetické efektivnosti 
11. Energy performance contracting 
12. Environmentální aspekty a certifikace budov 
13. Zápočtový test

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Brundtland et al.,Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future,
United Nations World Commission on Environment and Development (WCED), 1987.
[2] Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
[3] ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Teorie rozhodování
Typ předmětu povinně volitelný 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

doc. Ing. Renáta Schneiderová *Heralová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Základní pojmy a postupy rozhodování (manažerského), racionální a administrativní model. 
2. Obecná teorie rozhodování - funkční přístup, hodnotový přístup. Hodnota pro zákazníka. 
3. Rozhodování za jistoty - metody tvorby variant.Případové studie - brainstorming, morfologická analýza. 
4. Rozhodování za jistoty - metody definování kritérií. Případové studie - větvený graf, metoda 635, Delfská
metoda. 
5. Rozhodování za jistoty - metody stanovení důležitosti (váhy) kritérií, normalizace vah.  
6. Případové studie - metody párové porovnání, k-násobek významnosti, Saatyho metoda. 
7. Rozhodování za jistoty - metody stanovení stupně splnění funkcí, vícekriteriální hodnocení, hodnota varianty. 
8. Případové studie - bodovací metoda s vahami, metoda váženého pořadí, metoda bazické varianty.  
9. Případové studie - diskriminační analýza (Frechetova a Ivanovičova odchylka. 
10. Metody výběru optimální varianty za jistoty, rizika a nejistoty.  
11. Funkčně nákladový princip při rozhodování. Náklady funkcí při hodnocení variant.  
12. Metody stanovení kritických funkcí. 
13. Princip 3E a legislativa. Hodnocení nabídek ve výběrových řízeních. Stanovení ekonomické výhodnosti
nabídky.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Schneiderová Heralová, R. - Beran, V. - Dlask, P.: Rozhodování (vstupní data, významnost kritérií, hodnocení
variant)1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011.
[2] Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka, Management Press, 2002
[3] Fotr., J., Švecová, L. a kol.: Manažerské rozhodování, postupy, metody a nástroje. 2. vyd. Praha : Ekopress,
2010



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Projektový management a inženýring
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. ekonomiky a říz.ve stavebnictví  1,00 0,50 11,00 9,43 15 11 1,00



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Projektový management a inženýring

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. 
Samotné hlavní pracoviště - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví - je akreditována v rámci EU od roku 2012 pro výuku předmětů v oblasti Construction  Management v 
programu Erasmus Mundus: Sustainable Construction. Pracoviště je rovněž od roku 2010 mezinárodně akreditováno a zajišťuje výuku modulu Construction Management v 
rámci International School of Business and Management (ISBM), VŠE v Praze.
Na pracovišti, které existuje od roku 1961, byl vychován značný počet vedoucích pracovníků stavebních firem a veřejných institucí. To usnadňuje navazování kontaktů a 
spolupráci s podniky i s řadou centrálních státních orgánů a institucí. Tato spolupráce je zaměřena na řešení problémových oblastí velkých veřejných investic a expertizní 
činnost v oblasti oceňování a realizace staveb. Pracoviště vytvořilo řadu softwarových aplikací uplatněných v praxi. V rámci komplexního managementu inovací v oblasti 
malých vodních zdrojů pracoviště získalo americké, evropské a české patenty, užitné vzory a poloprovozy. Pracoviště je v rámci ČVUT v Praze nejaktivnějším nositelem 
programů celoživotního vzdělávání pro významné stavební firmy a veřejné instituce (ministerstva a jejich agentury). Pedagogové oboru se též podílejí na vzdělávání metodiků 
správy veřejného majetku. 
Pracoviště získalo zejména v posledních třech letech uznání široké odborné veřejnosti a centrálních státních orgánů při zpracování řady expertních posudků v oblasti 
stanovení obvyklých cen za stavební práce na známých nebo problematických veřejných investičních projektech - například Trojský most, Národní muzeum, dálnice D3. 
Poznatky získané z jinak nedostupných informačních pramenů slouží pro trvalé zkvalitňování výuky na oboru. 

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 ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví

Evropský grant: European Network of Information Centres promoting Energy
Sustainability and CO2 reduction among local Communities. Program IEE
(Inteligent Energy Europe). IEE/09/667/SI2.558230 A 2010-2012

Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví

Evropský grant: Regional and Cohesion Policy of EU. Lifelong Learning
programme. Jean Monnet Action. 06/0175 A 2007-2010



Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví Výchova stavebních inženýrů v Evropě A 1998-2012
Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví

Sustainable Management for Organisations, Business and Government (2010-
4593/001-001-CPT-EU-ICI-ECP) A 2010-2013

Katedra matematiky Dynamika iterativních systémů (GA201/09/0854) B 2009-2011
Katedra matematiky Modelování nehomogenních časových řad (GA201/09/0755) B 2009-2013
Katedra matematiky Prostory funkcí, váhové nerovnosti a interpolace (GA13-14743S) B 2008-2012
Katedra technologie staveb Modelování rizik procesu výstavby (MEB0810078) B 2010-2011
Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí (1M0579) B 2005-2011
Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví

Profesní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen – absolventek stavební fakulty 
(CZ.2.17/2.1.00/35015) B 2013-2014

Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví Nástroje podpory technicko-ekonomických procesů řízení (TD020040) B 2014-2015
Katedra matematiky Metodika dopravně inženýrských postupů při posuzování pozemních komunikací 

(TA01031064) B 2011-2014
Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (TE01020168) B 2013-2019
Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví

Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a 
území (MSM6840770006) C 2005-2011

Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví Udržitelná výstavba (MSM6840770005) C 2005-2011
Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování (Rozvojový projekt C49) C 2011-2012



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Stavební management
Garant studijního oboru Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
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)
Studijní obor je určen jako navazující magisterský obor pro absolventy všech 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. 
V magisterském studiu získávají studenti znalosti a dovednosti zejména v oblasti projektového managementu
přípravy a realizace staveb, provádění staveb, tvorby nabídek a řízení nákladů, časového plánování a financování 
staveb a aplikace informačních technologií při řízení projektů (Building Information Modeling). Současně 
studenti získávají znalosti v oblasti řízení stavebního podniku, informačního zabezpečení středního managementu 
a v optimalizaci řízení stavební firmy. Značná váha je věnována problematice organizace a řízení veřejných i 
soukromých stavebních projektů, kalkulace nákladů včetně stanovení nabídkových cen, oceňování nemovitostí a 
technologie staveb. Poslední semestr studia je věnován výhradně zpracování diplomové práce. 
Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia
Absolvent se stane univerzálně technicky a ekonomicky vzdělaným inženýrem 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 staveb. Rozsáhlá nabídka volitelných předmětů 
umožní studentům podle vlastních preferencí speciální zaměření na: oceňování nemovitostí, podnikový 
management, teorii rozhodování, energetický management budov, technologii realizace staveb a anglicky
přednášený předmět zaměřený na dodavatelské systémy staveb. 
Absolventi se uplatní především 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, veřejné investorské organizace - ŘSD, SŽDC, Ředitelství 
vodních cest ČR, magistráty, atd.), bankách, resp. při vlastním podnikání. Významná pozornost je věnována 
přípravě odborníků pro pozice stavebního dozoru na veřejných i soukromých stavbách. 
Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studijním programu. 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace)
Dochází ke spojení předmětů malého rozsahu do větších celků. Ve studijním plánu je v 1. a 2. semestru 
maximálně vždy 6 povinných předmětů v rozsahu 3-6 hod. týdně. Dochází k rozšíření nabídky volitelných 
předmětů včetně předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. 
http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/programy.php

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 
v akademickém roce

V akademickém roce 2014/15 bylo ke studiu přijato 16 
uchazečů. 

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon
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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Stavební management
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. 
Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, která je hlavní nositelkou výuky předmětného studijního oboru, dále 
disponuje od akademického roku 2014/2015 nově vybavenou laboratoří, která obsahuje výkonné počítače a 
software zaměřený na výuku v oblasti Building Information Modeling (BIM). Jedná se například o tyto softwary: 
Autodesk Revit, Autodesk Quantity Takeoff, Autodesk Navisworks Manage, Synchro a Tekla BIMSight.
Katedra rovněž provozuje Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování. Náplní jsou úlohy výběru 
technických řešení, výběru technicko-ekonomických řešení, simulovaných vnitropodnikových rozhodovacích 
procesů, procesů správy a údržby majetku, přípravy staveb, financování investičních projektů a efektivnost 
investic.



C -- Studijní plán oboru
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze
Součást vysoké školy Fakulta stavební
Název studijního programu Stavební inženýrství
Název studijního oboru Stavební management
Název předmětu rozsah zakončení druh přednášející dop.sem.
Inženýring 2P+2C z,zk p doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. 1

Kalkulace a nabídky 1N 2P+2C z,zk p doc. Ing. Renáta Schneiderová 
Heralová, Ph.D. 1

Management stavební firmy N 3P+2C z,zk p doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. 1
Projektový management 1 3P+3C z,zk p Ing. Michal Vondruška, Ph.D. 1
Příprava a řízení staveb N 2P+3C z,zk p Ing. Dana Čápová, Ph.D. 1
BIM - Informační modelování budov 1P+3C z,zk p doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. 2
Diplomový seminář 3C kz p  -- 2
Finanční řízení, investování, kontrakty 3P+3C z,zk p doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. 2

Kalkulace a nabídky 2N 2P+2C z,zk p doc. Ing. Renáta Schneiderová 
Heralová, Ph.D. 2

Projektový management 2 2P+3C z,zk p Ing. Eduard Hromada, Ph.D. 2
Technologie staveb N 2P+2C z,zk pv prof.Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 2
Construction Contracting 2P+2C z,zk pv doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. 2
Energetický management budov 2P+2C z,zk pv doc.Ing. Jana Frková, Ph.D. 2

Oceňování nemovitostí 2P+2C z,zk pv doc. Ing. Renáta Schneiderová 
Heralová, Ph.D. 2

Teorie rozhodování 2P+2C z,zk pv doc. Ing. Renáta Schneiderová 
Heralová, Ph.D. 2

Diplomová práce 30 kreditů z p 3

Obsah a rozsah SZZk
SZZ se skládá ze 2 částí:
a) Obhajoba diplomové práce, 
b) Zkouška z tematického okruhu - Stavební management.

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 SZZ).

Další povinnosti / odborná praxe
Nejsou stanoveny.

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

Cenové ukazatele střešních plášťů
Hodnotový a rizikový inženýring při revitalizaci panelových domů
Finanční analýza a hodnocení rizik při likvidaci nebezpečných odpadů ve výstavbě
Dělící konstrukce - akustický návrh a ekonomické posouzení
Sanace vodních nádrží

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
Obor navazuje na bakalářské studijní obory neekonomického zaměření programů Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Inženýring
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. Dana Měšťanová, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Vymezení pojmu inženýring, investorský, dodavatelský inženýring, cíle.  
2. Inženýrské organizace. Mechanismus stavebního trhu. Investiční prostor. Rozhodovací proces.  
3. Dopady formy financování. Rozhodovací proces při přípravě investice, faktory, hlediska.  
4. Nebezpečí při přípravě investice, finanční řízení, plánování projektu, identifikace faktorů.TOPSIS. 
5. Tým realizující inženýring. Dodavatelské systémy. Managerské funkce. Ripran. relační matice. 
6. Claimová agenda vedená investorem, claimová agenda vedená dodavatelem.  
7. Cíle a výstupy z claimové agendy, claimový management.Inženýring při výstavbě elektráren.Inženýring při
likvidaci ekologických zátěží. Dtto fotovoltaika. 
8. Základní povinnosti, zkušenosti z výkonu TDS.SW aplikace. 
9. Úloha TDS při zabezpečování jakosti staveb.  
10. Chyby na stavbách, riziková analýza. 
11. Kontrola - technická (porovnání s technickými standardy , normami a dokumentací), kontrola v řízení -
controlling ) porovnání souladu řízeného procesu s nástrojem řízení (plánem,...).  
12. Audit, struktura auditu výkonnosti, přínos auditu, externí a interní kontrola. 
13. Kontrola u veřejných zakázek, aplikace legislativy.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Zákon č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu
[2] Měšťanová, D., Legislativa, veřejné stavební zakázky a dotace z EU, In: Rozpočtování - významná opora v
přípravě a řízení staveb: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT,
2009. s. 27. ISBN: 978-80-01-04356-1.
[3] Řízení stavebních projektů - claimový management - autor: Milan Orelíny, vydal C.H.Beck, Praha 2005



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Kalkulace a nabídky 1N
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. Renáta Schneiderová *Heralová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces - členění. Spotřeba času - třídění. 
2. Metody studia práce, časové studie (snímek pracovního dne, momentové pozorování, snímky operace). 
3. Normování spotřeby práce - druhy norem a normativů, metody stanovení norem, ukazatele využití směny. 
4. Spotřeba pracovních předmětů - normování, příklady. Normativní základna ve stavebnictví. 
5. Potřeba pracovních prostředků - normální výrobnost, kapacitní normy, příklady, zahraniční podklady. 
6. Odměňování práce - mzda v právních předpisech, mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby. 
7. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů.  
8. Kalkulační metody a techniky - klasifikace, běžné kalkulační techniky (kalkulace dělením, přirážková kalkulace, s
indexy, režijní paušály), kalkulační základny. 
9. Dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje - dynamická a normativní metoda, příklady, podklady ČR a
zahraničí. 
10. Kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek, příklady. Podklady ČR a zahraničí, kalkulační
vzorce v software pro rozpočtování. 
11. Metody absorpční kalkulace (prostá, zakázková, fázová, postupná, rozdílová). 
12. Metody neabsorpční kalkulace (analýza ABC, metoda variabilních nákladů). 
13. Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, kalkulace nákladů s využitím funkční analýzy.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R.: Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2011.
[2] Schneiderová Heralová, R. - Střelcová, I. - Brožová, L. - Strnad, M.
Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty)
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013.
[3] Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Management stavební firmy N
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 7
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Strategické řízení stavební firmy. Merging, akvizice a aliance. Efekty synergie. Vnitřní subsystémy, risk
management, řízení kvality a řízení výkonnosti.  
2. Obchodní politika stavební firmy.Stavební marketing. Nabídkové strategie. Případové studie  
3. Základy teorie řízení, systémy řízení a teorie organizace, organizační design, best practice. Role stavebni divize.
Případové studie.  
4. Různé modely organizace. Rozhodování a vzory standardních procedur. Staffing. Centralizace a decentralizace,
vnitřní trh, management změn. 
5. Vnitropodnikové řízení, hospodaření středisek, role manažerského účetnictví.  
6. Řízení podnikové a staveništní produktivity. 
7. Řízení lidských zdrojů ve stavební firmě, komunikační dovednosti, osobnostní rozvoj, vedení pracovního týmu,
spolupráce s odbory, kolektivní vyjednávání  
8. Dodavatelské systémy - další prohloubení znalostí zejména v oblasti CM a Design Build,  
9. Řízení a výběr subdodavatelů, metody optimalizace nákupu, logistika.  
10. Řízení vnitropodnikové průmyslové pomocné výroby. Řízení dopravy a mechanizace ve stavební firmě. 
11. Rizikový management ve stavební firmě,aplikace řízení rizik - investice, výběr zakázek.   
12. Krizové řízení stavební firmy. Restrukturalizace stavebních firem a jejich reengineering.  Krizové řízení 
stavebních projektů, plánování a dynamika krizového řízení.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] David Langford, Steven Male:Strategic Management in Construction,Blackwell,ISBN:	978-80-247-4642-5
[2] J.Schaufelberger: Construction Business Management, Pearson 2009 ISBN-10: 0130907863
[3] Váchal,Jan,Vochozka,Marek: Podnikové řízení, Praha 2013, ISBN:78-80-247-4642-5



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Projektový management 1
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+3C hod. za týden 6 kreditů 7
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Michal Vondruška, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět Projektový management 1 je zaměřen na řízení stavebních projektů v jednotlivých fázích investičního procesu z pohledu
projektově orientované stavební firmy.  Výuka obsahuje řízení stavebních projektů v různých typech dodavatelských systémů s
důrazem na kontraktační management. Na případových studiích a s použitím konkrétních manuálů řízení  jsou studenti
seznámeni s řízením stavebních projektů v tradičním dodavatelském systému (DBB), v dodavatelském systému Design and Build
(D&B) a dodavatelském systému Construction Management (CM).  Výuka je doplněna o metodiku řízení vlastních
projektů-properity development.  
1. Strategie a cíle stavební firmy, kritické faktory úspěchu stavební firmy, projektově orientovaná organizační struktura firmy,
systém řízení projektově orientované stavební firmy, příklady z praxe - ukázky manuálů řízení a organizačního uspořádání
velkých stavebních firem  
2. Stavební projekt, kritické faktory úspěchu stavebního projektu, účastníci projektu, organizace stavebního projektu, životní
cyklus projektu  
3. Dodavatelské systémy, organizační uspořádání při realizaci stavebního projektu v různých typech dodavatelských systémů,
vysvětlení pojmů, výhod a nevýhod jednotlivých systémů 
4. Řízení projektu v tradičním dodavatelském systému, případová studie 
5. Manuál řízení stavebního projektu v tradičním dodavatelském systému, příklady  
6. Řízení projektu v dodavatelském systému Design-Build, případová studie 
7. Manuál řízení stavebního projektu v dodavatelském systému Design-Build, příklady 
8. Řízení projektu v dodavatelském systému CM, případová studie 
9. Manuál řízení stavebního v dodavatelském systému CM projektu, příklady 
10. Kontraktační management ve výstavbě, komerční a technická část smlouvy, všeobecné obchodní podmínky podle vzorů
velkých stavebních firem a mezinárodních standardů 
11. Příprava stavebních projektů, studie proveditelnosti, toky hotovosti a financování, projektová příprava, legislativní podmínky 
12. Řízení vlastních projektů ve stavební firmě  - Property development, případová studie 
13. Manuál řízení vlastních projektů - Property development ve stavební firmě, příklady

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] HALTENHOFF, C. The CM contracting system: fundamentals and practices. Vyd. 1. Upper Saddle River, N.J.:
Prentice Hall, xxii, 473 p. ISBN 01-374-4400-1.
[2] COOPER, Rachel. Process management in design and construction. Malden, MA, USA: Blackwell Pub., 2005,
xi, 192 p. ISBN 14-051-0211-X.
[3] ROUŠAR, Ivo. Projektové řízení technologických staveb. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 255 s. ISBN
978-80-247-2602-1.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Příprava a řízení staveb N
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+3C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Dana Čápová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Legislativní rámec přípravy a řízení staveb. Zadávání veřejných a neveřejných zakázek. Účastníci výstavby, smluvní
vztahy, dodavatelské systémy. Investorská činnost - obsah, cíle, úkoly, kontrolní činnost investora. Příprava
dodavatele, její postavení a úkoly. Plánování času, zdrojů a nákladů, financování. Řízení subdodávek. Operativní
řízení (controlling), řízení změn, průběžné a závěrečné vyhodnocení stavby. Organizace projektového týmu,
projektový manažer, stavbyvedoucí a mistr. Staveniště a zařízení staveniště. Bezpečnostní management, jakost a
ochrana životního prostředí.  
1. Výstavbový projekt, Investorská činnost 
2. Časové plánování  
3. Legislativní rámec - zadávání zakázek. 
4. Projektová činnost ve výstavbě  
5. Legislativní rámec - povolování staveb 
6. Dodavatelské systémy, smluvní vztahy  
7. Nabídková příprava dodavatele stavby 
8. Předvýrobní příprava dodavatele stavby 
9. Řízení staveb v praxi 
10. Výrobní příprava dodavatele stavby 
11. Management kvality 
12. Bezpečnostní management  
13. Environmentální management

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Čápová, D., Tománková J.: Management staveb, FinEco, Praha, 2013, ISBN 978-80-86590-12-7
[2] Čápová, D., Tománková J.: Řízení projektů ve výstavbě, ČVUT, Praha, 2012, ISBN 978-80-01-05163-4
[3] Čápová, D., Tománková J.: Příprava a řízení staveb - Sbírka příkladů, ČVUT 2009



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu BIM - Informační modelování budov
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 1P+3C 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. Aleš Tomek, CSc.

Stručná anotace předmětu

Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení
výstavby a provozu stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí vybraného software (Autodesk Revit, Autodesk
Quantity Takeoff a Autodesk Navisworks) a pochopení potenciálu BIM. Studenti se seznámí s nástroji BIM a
pochopí principy aplikace ve všech fázích projektu včetně obtíží zavedení. V náplni kurzu je praktické srovnání s
ostatními nástroji jako Synchro Professional a Tekla BIMSight.  
1. Definice BIM, využití BIM z pohledu uživatelů, BIM v jednotlivých fázích stavebního procesu, výhody použití
metody BIM. Perspektivy využití BIM ve stavebnictví. 
2. BIM v praxi: Vysvětlení využití BIM v praxi, ukázky praktické aplikace. Construction Operations Building
Information Exchange (COBie) Modelování současných podmínek . 
3. Nástroje modelování: Formy BIM , BIM prostředí, BIM platforma,  dodavatelé softwarových nástrojů 
4. BIM z pohledu fází projektu a oboru staveb: Projektová činnost, realizace stavby, provoz stavby. 
5. BIM v současnosti: IPD, dodavatelské systémy. Překážky v implementaci BIM. Podmínky využití současných
kalkulačních datatabází. 
6. BIM v budoucnosti: Výuka, vzdělávání a kvalifikace. Moderní technologie (rozšířená realita, úplná automatizace
procesů, modelování v počátku investičního záměru) 

Aplikační cvičení tvoří 75% kurzu a jsou zaměřena na praktické modelování v počítačové učebně v prostředí
Autodesk Revit. Cílem je  zvládnutí základních technik tvorby modelu, práci se softwarem na tvorbu výkazu výměr
Auto Takeoff a práci s Navisworks (Timeliner a Quantity Takeoff. Podstatnou náplní cvičení je rozbor podmínek
realizace pro potřeby řízení stavebního projektu v jednotlivých fázích přípravy, realizace a provozu.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN
978-80-86590-10-3
[2] Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers,
Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[3] Kymmel, W.: Building Information Modeling - Planning and managing Construction Projects with 4D CAD and
Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Diplomový seminář
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3C hod. za týden 4 kreditů 3
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Zahájení práce na zadané diplomové práci. Orientace v podkladových materiálech a ujasnění postupu a koncepce
řešení. Individuální práce s tuzemskou a zahraniční odbornou literaturou. Řešení příslušných tematických úkolů.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] podle náplně diplomové práce.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Finanční řízení, investování, kontrakty
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3P+3C hod. za týden 6 kreditů 7
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

Stručná anotace předmětu

Předmět je určen pro magisterské studenty z ostatních oborů, kteří dosud neabsolvovali kurz financí a účetnictví.
Zahrnuje tudíž finanční řízení stavební firmy včetně výkladu základů účetnictví a typických operací z oblasti
stavební výroby, pořízení investic s přihlédnutím k časové hodnotě peněz a vazbě na stanovení sazeb za strojové
hodiny. Provozní financování stavební firmy a prováděných projektů je komplikovaný problém spojený se získáním
úvěrů a garancí všeho druhu. Proto se v předmětu věnuje pozornost i vazbě všeobecných smluvních podmínek
daného kontraktu na operativní financování včetně role vnitropodnikového řízení - manažerské účetnictví,
controlling staveb a ostatních středisek. Základní témata přednášek: 
1. Úvod do podnikových financí ve stavebnictví, základy účetnictví, finanční strategie 
2. Časová hodnota peněz, kapitálové investice do stavebních strojů, sazby za strojohodinu. 
3. Řízení investic v podniku - investiční střediska, centralizace a decentralizace mechanizace. 
4. Úvěry, spolupráce s bankami, bankovní garance pro realizaci projektů  
5. Systém finančních výkazů stavební firmy, mezinárodní standardy 
6. Operativní financování, řízení likvidity(cashlow management) 
7. Základy finanční analýzy a benchmarking výkonnosti 
8. Provozní financování projektů, střediskový systém - controlling, kalkulace a rozpočty nákladů, stanovení správní
režie,rizikové a ziskové marže 
9. Standardní kontrakty, nabídková činnost, dodavatelské systémy - finanční hlediska, kontrakty DBB, DB,
EPC/turnkey 
10. Podrobný diferenční výklad FIDIC Red Book (DBB) kontraktu a FIDIC Yellow Book (DB)

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Peterson,Steven: Construction Accounting and Financial Management,2nd ed.,Pearson 2009, ISBN013501704
[2] Tomek,Aleš: Finanční řízení ve stavebnictví - studijní texty, interní publ.FSv CVUT,2013
[3] Totterdill,Brian: FIDIC Users´Guide,2008,Telford, ISBN 978 0 7277 3441 9



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Kalkulace a nabídky 2N
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. Renáta Schneiderová *Heralová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen.  
2. Nákladový, poptávkový a konkurenční princip tvorby ceny.  
3. Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt, stavba, náklady životního cyklu (LCC)). 
4. Metody tvorby ceny, oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu a stupních projektové
dokumentace. 
5. Propočet celkových nákladů stavby, oceňovací podklady. Případová studie. 
6. Sestavení výkazu výměr, měření konstrukcí a prací. Případová studie. 
7. Podrobný položkový rozpočet, postup a pravidla sestavení, oceňovací podklady. Specifikace v rozpočtu.
Případová studie. 
8. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu stavby. Případová studie. 
9. Nabídka na stavební práce, ceny pro nabídková řízení.Případová studie. 
10. Vícepráce, méněpráce, dodatky k rozpočtu - oceňování.Případová studie. 
11. Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací. Případová studie. 
12. Řízení a ovlivňování výše nákladů - výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace. 
13. Legislativa v oblasti oceňování.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2011.
[2] Schneiderová Heralová, R. - Střelcová, I. - Brožová, L. - Strnad, M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu
(propočty, položkové rozpočty. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013.
[3] Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Projektový management 2
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+3C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Výuka předmětu Projektový management 2 je zaměřena na metodiku řízení stavebních projektů, která vychází z klasické teorie
projektového řízení podle PMBOK (Project management Body of Knowledge). Tyto obecné metody jsou aplikovány na
konkrétní výstavbové projekty - případové studie, přičemž detailní pozornost je věnována hlavním procesům projektového řízení
(řízení rozsahu, času, nákladů, kvality, lidských zdrojů, rizik a řízení nákupu). Výuka procesního řízení stavebních projektů je
doplněna o aktuální problematiku řízení claimů a krizového řízení stavebních projektů.  
1. Proces integrace projektů ve stavební firmě, návrh plánu projektů, provádění plánu projektů, integrované řízení změn podle
PMBOK a manuálu řízení velké stavební firmy 
2. Proces řízení rozsahu ve stavebních projektech, zahájení, plánování rozsahu, definování rozsahu, ověřování rozsahu, případová
studie 
3. Proces řízení času ve stavebních projektech, definování činností, řazení činností, odhad trvání činností, návrh harmonogramu 
4. Proces řízení nákladů ve stavebních projektech, plánování zdrojů, odhad nákladů, návrh rozpočtu, kontrola nákladů podle
PMBOK 
5. Proces řízení kvality ve stavebních projektech, plán kvality, zajišťování kvality, kontrola kvality podle PMBOK 
6. Proces řízení lidských zdrojů ve stavebních projektech, plán organizace, výběr členů týmu, vytvoření týmu 
7. Proces řízení komunikace ve stavebních projektech plánování komunikace, distribuce informací, reporting, administrativní
ukončení 
8. Proces řízení rizik ve stavebních projektech, plán řízení rizik, identifikace rizik, kvalitativní analýza rizik, kvantitativní analýza
rizik, plán prevence rizik, monitorování a řízení rizik podle PMBOK 
9. Proces řízení nákupů ve stavebních projektech, plán subdodávek, plán výběrových řízení, poptávkové řízení, výběr
subdodavatele, administrace kontraktů, uzavření kontraktů podle PMBOK 
10. Proces řízení claimů, manuál řízení claimů a změn ve staveních projektech, případová studie 
11. Typy krizí ve stavebních projektech, stádia krize, hloubka zasažení, vliv krize stavebního projektu na stavební firmu 
12. Krizové řízení stavebních projektů, strategie krizového řízení, krizové plánování, metody krizového řízení stavebních
projektů 
13. Systém včasného varování pro odhalení krize ve stavebních projektech, krizová komunikace

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] KENDRICK, Tom. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK&#174; guide): 100 tips
and techniques for getting the job done right. 5th ed. Newtown Square: Project management institute, c2013, xxi,
589 s. ISBN 978-1-935589-67-9.
[2] HAMILTON, Albert. Handbook of project management procedures: 100 tips and techniques for getting the job
done right. Repr. with corrections. London: Thomas Telford, 2004, xxi, 589 s. ISBN 07-277-3258-7.
[3] VONDRUŠKA, Michal. Krizové řízení stavebních projektů: Crisis management in the construction projects.
Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, 108 s. ISBN 978-80-7204-847-2.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Technologie staveb N
Typ předmětu povinně volitelný 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

prof.Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Stručná anotace předmětu

1. Technologie výstavbz objektů a investičních celků - základní pojmy. Výrobní proces stavby a objektu.  
2. Prostorová struktura objektového a komplexního stavebního procesu 
3. Technologická a časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.  
4. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty.  
5. Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty, analýza a odhalování
rizik.  
6. Kontrola kvality stavební produkce, kontrolní a zkušební plán. Environmentální plány, plány bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci. 
7. Technologická příprava a řízení výstavby investičních celků.  
8. Zásady projektování technologie a organizace výstavby. 
9. Aplikace zásad technologie provádění nesourodých investičních celků při výstavbě jaderných elektráren. 
10. Základní principy teorie proudového stavění, její uplatnění v praxi. Modelování postupu výstavby pomocí
časoprostorových grafů.  
11. Simulace technologie procesu výstavby objektů a celků pomocí síťových grafů, stavebně technologický síťový
graf.  
12. Využití počítačů při stavebně technologickém modelování realizace staveb.  
13. Zásady navrhování a dimenzování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Jarský Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice,  FSv ČVUT Praha 2008,
http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/
[2] Jarský Č., Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Construction Contracting
Typ předmětu povinně volitelný 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

doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

Stručná anotace předmětu

Topics of lectures are selected to cover all main issues of construction contracting business including the Contract
Administration and Document Management. Content of lectures is based upon the international best practice of
construction procurement depicted in several case studies :  
1. Legal issues connected with construction business 
2. International standard contracts in construction, FIDIC contracts 
3. Construction Contract documents and its structure 
4. Bidding and Estimating legal issues 
5. Warranties, Bonds, Claims, 
6. Delays and Acceleration, 
7. Changes to the Scope of Work, 
8. Deficiencies in Contractor Performance, Avoidance of Litigation, Arbitration, Alternate Dispute Resolution 
9. Joint Ventures in Construction Contracting, Legal Solution 
10. Construction Project Administration issues 
11. Risk Allocation and Sharing 
12. Project Opening and Closeout

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Collier,Keith: Construction Contracts 3rd ed.2001,Prentice Hall,ISBN 0-13-755927-5
[2] Totterdill,Brian: FIDIC Users´Guide,2008,Telford, ISBN 978 0 7277 3441 9
[3] FiskE.R.:Construction Project Administration,8th ed.Pearson Prentice Hall,ISBN0-13-099305-0



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Energetický management budov
Typ předmětu povinně volitelný 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

doc.Ing. Jana Frková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět energetický management budov se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu,
energetického hospodářství, energetické účinnosti, v návaznosti na dokumenty energetické účinnosti budov -
energetický audit, PENB (průkaz energetické náročnosti budov) a v návaznosti na certifikaci budov. Předmět se
zároveň zabývá efektivitou investic, návratností investic, vícekriteriálním hodnocením, LCA (long-live cycle
assessment), LCC (long-life cycle cost), legislativou v oblasti energetické účinnosti, obnovitelnými zdroji energie a
udržitelným rozvojem budov.  
1. Úvod k předmětu a organizace přednášek 
2. Úvod do problematiky energetického managementu 
3. Energie a základní pojmy 
4. Legislativa energetické efektivnosti budov 
5. PENB, energetický posudek a energetický audit 
6. Udržitelný rozvoj a strategické cíle v oblasti budov 
7. Energetický management 
8. Ekonomika energetické efektivnosti budov 
9. Příklady  
10. Podpora energetické efektivnosti 
11. Energy performance contracting 
12. Environmentální aspekty a certifikace budov 
13. Zápočtový test

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Brundtland et al.,Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future,
United Nations World Commission on Environment and Development (WCED), 1987.
[2] Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
[3] ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Oceňování nemovitostí
Typ předmětu povinně volitelný 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

doc. Ing. Renáta Schneiderová *Heralová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Základní pojmy z oceňování nemovitých věcí a katastru nemovitostí, znalec, odhadce 
2. Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, teorie oceňování 
3. Tržní ocenění : porovnávací metoda (princip, postup, sběr a analýza informací, tvorba databází, vymezení porovnávací
jednotky) 
4. Tržní ocenění : porovnávací metoda (aplikace korekčních činitelů) 
5. Tržní ocenění : výnosová metoda (databáze nájmů, nákladové položky a odpisy, stanovení hrubého, efektivního a čistého
provozního příjmu) 
6. Tržní ocenění : výnosová metoda (kapitalizační míra a způsoby jejího výpočtu, metody a varianty kapitalizace příjmu) 
7. Tržní ocenění : nákladová metoda (databáze nákladů, životnost, opotřebení - lineární, nelineární, analytická metoda výpočtu,
výpočet obestavěného prostoru a ostatních výměr) 
8. Tržní ocenění : nákladová metoda (metody výpočtu reprodukční ceny - položková, agregovaná, vysoce agregovaná, stanovení
standardu stavby, funkční a ekonomické nedostatky)  
9. Analýza tržní hodnoty : metody závěrečné analýzy tržní hodnoty(kontribuce porovnávací, výnosové a nákladové metody k
celkové  hodnotě)  
10. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví  
11. Administrativní ocenění (metodika výpočtu obvyklé ceny podle cenového předpisu, oceňování pro státní a veřejnou správu,
ocenění majetku pro stanovení základu daně) 
12. Oceňování pozemků 
13. Oceňování nemovitostí v zahraničí, mezinárodní standardy

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Schneiderová Heralová, R., Oceňování nemovitostí, ČVUT, 2008
[2] Ort, P.: Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, Leges, Praha, 2014
[3] Appraisal Institute : The Appraisal of Real Estate, 13th. ed., Illinois, USA, 2008



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Teorie rozhodování
Typ předmětu povinně volitelný 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

doc. Ing. Renáta Schneiderová *Heralová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Základní pojmy a postupy rozhodování (manažerského), racionální a administrativní model. 
2. Obecná teorie rozhodování - funkční přístup, hodnotový přístup. Hodnota pro zákazníka. 
3. Rozhodování za jistoty - metody tvorby variant.Případové studie - brainstorming, morfologická analýza. 
4. Rozhodování za jistoty - metody definování kritérií. Případové studie - větvený graf, metoda 635, Delfská
metoda. 
5. Rozhodování za jistoty - metody stanovení důležitosti (váhy) kritérií, normalizace vah.  
6. Případové studie - metody párové porovnání, k-násobek významnosti, Saatyho metoda. 
7. Rozhodování za jistoty - metody stanovení stupně splnění funkcí, vícekriteriální hodnocení, hodnota varianty. 
8. Případové studie - bodovací metoda s vahami, metoda váženého pořadí, metoda bazické varianty.  
9. Případové studie - diskriminační analýza (Frechetova a Ivanovičova odchylka. 
10. Metody výběru optimální varianty za jistoty, rizika a nejistoty.  
11. Funkčně nákladový princip při rozhodování. Náklady funkcí při hodnocení variant.  
12. Metody stanovení kritických funkcí. 
13. Princip 3E a legislativa. Hodnocení nabídek ve výběrových řízeních. Stanovení ekonomické výhodnosti
nabídky.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Schneiderová Heralová, R. - Beran, V. - Dlask, P.: Rozhodování (vstupní data, významnost kritérií, hodnocení
variant)1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011.
[2] Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka, Management Press, 2002
[3] Fotr., J., Švecová, L. a kol.: Manažerské rozhodování, postupy, metody a nástroje. 2. vyd. Praha : Ekopress,
2010



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Stavební management
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. ekonomiky a říz.ve stavebnictví  1,00 0,50 11,00 9,43 13 8 1,00
kat. technologie staveb 1,00 1,00 1,00 1,00 15 11 0,00



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Stavební management

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. 
Samotné hlavní pracoviště - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví - je akreditována v rámci EU od roku 2012 pro výuku předmětů v oblasti Construction  Management v 
programu Erasmus Mundus: Sustainable Construction. Pracoviště je rovněž od roku 2010 mezinárodně akreditováno a zajišťuje výuku modulu Construction Management v 
rámci International School of Business and Management (ISBM), VŠE v Praze.
Na pracovišti, které existuje od roku 1961, byl vychován značný počet vedoucích pracovníků stavebních firem a veřejných institucí. To usnadňuje navazování kontaktů a 
spolupráci s podniky i s řadou centrálních státních orgánů a institucí. Tato spolupráce je zaměřena na řešení problémových oblastí velkých veřejných investic a expertizní 
činnost v oblasti oceňování a realizace staveb. Pracoviště vytvořilo řadu softwarových aplikací uplatněných v praxi. V rámci komplexního managementu inovací v oblasti 
malých vodních zdrojů pracoviště získalo americké, evropské a české patenty, užitné vzory a poloprovozy. Pracoviště je v rámci ČVUT v Praze nejaktivnějším nositelem 
programů celoživotního vzdělávání pro významné stavební firmy a veřejné instituce (ministerstva a jejich agentury). Pedagogové oboru se též podílejí na vzdělávání metodiků 
správy veřejného majetku. 
Pracoviště získalo zejména v posledních třech letech uznání široké odborné veřejnosti a centrálních státních orgánů při zpracování řady expertních posudků v oblasti 
stanovení obvyklých cen za stavební práce na známých nebo problematických veřejných investičních projektech - například Trojský most, Národní muzeum, dálnice D3. 
Poznatky získané z jinak nedostupných informačních pramenů slouží pro trvalé zkvalitňování výuky na oboru. 

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 ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví

Evropský grant: European Network of Information Centres promoting Energy
Sustainability and CO2 reduction among local Communities. Program IEE
(Inteligent Energy Europe). IEE/09/667/SI2.558230 A 2010-2012

Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví

Evropský grant: Regional and Cohesion Policy of EU. Lifelong Learning
programme. Jean Monnet Action. 06/0175 A 2007-2010



Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví Výchova stavebních inženýrů v Evropě A 1998-2012
Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví

Sustainable Management for Organisations, Business and Government (2010-
4593/001-001-CPT-EU-ICI-ECP) A 2010-2013

Katedra matematiky Dynamika iterativních systémů (GA201/09/0854) B 2009-2011
Katedra matematiky Modelování nehomogenních časových řad (GA201/09/0755) B 2009-2013
Katedra matematiky Prostory funkcí, váhové nerovnosti a interpolace (GA13-14743S) B 2008-2012
Katedra technologie staveb Modelování rizik procesu výstavby (MEB0810078) B 2010-2011
Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví

Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí
(1M0579) B 2005-2011

Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví

Profesní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen – absolventek stavební fakulty 
(CZ.2.17/2.1.00/35015) B 2013-2014

Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví Nástroje podpory technicko-ekonomických procesů řízení (TD020040) B 2014-2015
Katedra matematiky Metodika dopravně inženýrských postupů při posuzování pozemních 

komunikací (TA01031064) B 2011-2014
Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (TE01020168) B 2013-2019
Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví

Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků 
a území (MSM6840770006) C 2005-2011

Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví Udržitelná výstavba (MSM6840770005) C 2005-2011
Katedra ekonomiky a řízení ve 
stavebnictví Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování (Rozvojový projekt C49) C 2011-2012



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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Příprava, realizace a provoz staveb 
Garant studijního oboru doc. Ing. Pavel Svoboda, 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 magisterského oboru je zaměřeno na získání hlubších teoretických i praktických znalostí v oboru 
technologie staveb a přípravy a řízení projektů a na rozvoj samostatnosti a tvořivosti pro koncepční, návrhovou a 
projekční činnost v oblasti přípravy a realizace projektů. Základem studia je výrazné rozšíření teoretického 
základu v oblasti operační analýzy a matematického modelování realizace staveb, zaměřené na využití počítačů 
pro přípravu a řízení projektů a řízení provozu budov. Na tento základ potom navazuje získání praktických 
dovedností v oblasti projektového a facility managementu a stavebního práva ve spolupráci se špičkovými 
stavebními firmami, poskytovateli služeb facility managementu (FM) a developerskými organizacemi v ČR. 
Studenti získají potřebné podrobné teoretické a praktické znalosti též v oblasti managementu kvality ve 
stavebnictví, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a vlivu stavební činnosti na životní prostředí, které mohou využít
při navrhování způsobu realizace staveb a při řízení stavebních a investorských firem či FM provozech. 
Absolventi oboru budou schopni provádět v praxi komplexní návrhy přípravy a organizace výstavby pro úspěšný 
průběh realizace nových projektů, a přípravy a řízení provozu, údržby, rekonstrukcí staveb a komplexních 
modernizacích budov. Studium nabízí široký výběr volitelných předmětů, které umožní studentům prohloubení 
znalostí ve vybraném užším zaměření. 
Poslední semestr studia je věnován výhradně zpracování diplomové práce.  
Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia
Studium oboru je zaměřeno na získání hlubších teoretických i praktických znalostí v oboru technologie staveb a 
přípravy a řízení projektů a na rozvoj samostatnosti a tvořivosti pro koncepční, návrhovou a projekční činnost v 
oblasti přípravy a realizace projektů. Základem studia je výrazné rozšíření teoretického základu v oblasti operační 
analýzy a matematického modelování realizace staveb, zaměřené na využití počítačů pro přípravu a řízení 
projektů a řízení provozu budov. Na tento základ potom navazuje získání praktických dovedností v oblasti 
projektového a facility managementu a stavebního práva ve spolupráci se špičkovými stavebními firmami, 
poskytovateli služeb a developerskými organizacemi v ČR. Absolventi oboru se uplatní jako projektoví manažeři, 
specialisté komplexního řízení kvality, vedoucí útvarů a samostatní auditoři bezpečnosti a ochrany zdraví, 
specialisté pro omezení nepříznivých vlivů stavební činnosti na životní prostředí, odborníci na řízení provozu 
budov (facility manažeři) a v neposlední řadě jako vrcholoví manažeři stavebních i investorských firem. 
Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studijním programu. 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace)
Dochází ke spojení předmětů malého rozsahu do větších celků. Ve studijních plánech bude v 1. a 2. semestru 
max. vždy 6 povinných předmětů v rozsahu 2-6 hod. týdně (celkem 30 kreditů). V posledním semestru je pouze 
diplomová práce (o rozsahu 24 kreditů) 
http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/programy.php

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 
v akademickém roce

V akademickém roce 2014/15 bylo ke studiu přijato 47 
uchazečů. 

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon
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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Příprava, realizace a provoz 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 stavebního inženýrství z oboru technologie staveb, 
nosných konstrukcí, dopravních staveb vodohospodářského inženýrství 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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Příprava, realizace a provoz staveb
Název předmětu rozsah zakončení druh přednášející dop.sem.
Právní předpisy při real. staveb, psychologie a sociologie 4P zk p Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. 1
Kvalita ve stavebnictví a soudně znalecká činnost 3P+2C z,zk p doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc. 1
Příprava a řízení projektů a využití výpočetní techniky 3P+3C z,zk p prof.Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 1
Řízení správy, provozu a údržby budov 3P+2C z,zk p doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc. 1
Speciální technologie 2P zk p doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc. 1
Řízení BOZP a technologie aplikací stav. dílců 4P+2C z,zk p doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc. 2
Projekt 4C kz p  -- 2
Stavebně technologické projektování 2P+1C kz p prof.Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 2
Finanční řízení a investování L 2P+2C z,zk p doc.Ing. Božena Kadeřábková, CSc. 2
Operační výzkum a matematické metody v technologii staveb3P+2C z,zk p doc.Ing.RNDr. Jaroslav Klvaňa, CSc. 2

Navrhování konstrukcí při provádění staveb 2P+2C z,zk p doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
doc. Ing. Martina Eliášová, CSc. 2

Technologie, realizace a provoz speciálních staveb 1P+1C z pv Ing. Alexander Kravtsov, Ph.D. 1
BIM - Základy informačního modelování 2C z pv  -- 1
Dřevostavby - technologie CAD/CAM 1P+1C z pv Ing. Lubomír Krov, Ph.D. 1
Technologie rekonstrukce historických objektů 1P+1C z pv doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc. 1
Technologie výroby stavebních materiálů 1P+1C z pv Ing. Eva Vejmelková, Ph.D. 1
Manažerské informační systémy 2C z pv  -- 1
Diplomová práce 30 kreditů z p 3

Obsah a rozsah SZZk
SZZk se skádá ze 2 částí:
a) Obhajoba diplomové práce, 
b) Zkouška z tematických okruhů - Technologie a provoz staveb a Konstrukce pozemních staveb při realizaci.

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

Stavebně technologický projekt bytového domu
Eliminace vlhkosti ve vtávajících objektech
Stavebně-technologický projekt Školní statek Humpolec
Problémy mechanického kotvení ETICS
Lehké betony z nových materiálů
Trojlodní stanice Veleslavín - postup výstavby, řešení výstavby a jejich hodnocení

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
Magisterské studium navazuje na bakalářské studium studijního programu Stavební inženýrství obor Příprava, realizace a provoz staveb.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Právní předpisy při real. staveb, psychologie a sociologie
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 4P hod. za týden 4 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět je zaměřen na základní poznatky z osobnostně - sociální, sociologické a právní problematiky v kontextu
profesního zaměření studentů.  
1. Vybrané kapitoly z psychologie práce.  
2. Sebepoznání, sebeřízení, profesní vývoj.  
3. Organizace a strategie jejího rozvoje.  
4. Efektivní komunikace.  
5. Konflikty, jejich řešení, aktuální specifika.  
6. Sociologické aspekty stavebnictví. 
7. Základní informace o občanském zákoníku a zákoníku práce. 
8. Předprojektová a projektová příprava staveb.  
9. Správní delikty, základní pojmy občanského práva. 
10. Správní řízení, odpovědnost orgánů veřejné správy. 
11. Zákony a normy vztahující se k oblasti stavebnictví. 
12. Základní informace o FIDIC. 
13. Praktické příklady právních a dalších aspektů konkrétních staveb.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] WAGNEROVÁ, Iva. Psychologie práce a organizace. Praha: Grada Publishing, 2011.ISBN: 978-80-247-3701-0
[2] MAREČEK, J a kol., Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. ALEŠ ČENĚK s.r.o. Plzeň, 2013.
ISBN 978-80-7380-430-5



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Kvalita ve stavebnictví a soudně znalecká činnost
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Stručná anotace předmětu

Předmět je rozdělen do dvou částí: řízení kvality a soudně znalecká činnost. Příprava staveniště a staveništního provozu. Řízení
výstavby a kontrolní činnost. Sledování rozhodujících parametrů výstavby a postup prací. Vedení stavebního deníku. Řízení
změn v průběhu realizace. Nástroje na zabezpečení kvality stavby. Plán kvality stavby (KZP). Vybrané technologické postupy
prací. Technické normy a předpisy. Kontrola kvality stavby. Zabezpečení kvality materiálů a výrobků. Důraz na jakost výrobního
procesu, bezpečnost, životní prostředí a ochranu zdraví. Uvedení nejčastějších chyb na úrovni projektové dokumentace a při
realizaci stavební dodávky. Dále se předmět zabývá problematikou nekvality v investičním procesu. Základní princip a
legislativa v oblasti znalecké činnosti. Analýza jednotlivých stavební konstrukcí z hlediska posuzování poruch a jejich řešení ve
znaleckém posudku znalce a znalecké organizaci. Metodika vypracování znaleckého posudku a určení znalce.  
1. Úvod od předmětu - manažerství kvality 
2. Současná EU legislativa 
3. Kontrolní a zkušební plán a kontrola projektové dokumentace 
4. Geometrická přesnost ve stavebnictví 
5. Základy a zásady měření při kontrole kvality provedení budov - teplo, akustika, hluk 
6. Hlavní chyby a nedostatky v provádění hydroizolací spodní a svrchní stavby 
7. Kvalita a kontrolní činnost při realizaci TZB a elektrorozvodů (EZS, EPS, CCTV) 
8. Znalecká činnost v ČR, EU a světě - charakteristika, rozdílnost v zadávání a řešení znaleckých posudků  
9. Znalecká činnost z hlediska legislativy - zákon o znalcích a související předpisy  
10. Znalecká činnost z hlediska legislativy - zákon o znalcích a související předpisy  
11. Metodika zpracování znaleckého posudku v oblasti poruch, vad a nedodělků  
12. Metodika zpracování znaleckého posudku v oblasti oceňování nemovitostí  
13. Příklady z praxe

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kozlovská, M. a kol.: Ako úspešně riadiť malú stavebnú firmu. Eurostav, Bratislava, 2003
[2] Videozáznamy 12 přednášek o "Q" uspořádaných P. Svobodou pro již skončené inženýrské studium (modul
technologie staveb) - viz: http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&id=169
[3] Zákon  č.444/2011 Sb.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Příprava a řízení projektů a využití výpočetní techniky
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+3C hod. za týden 6 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Stručná anotace předmětu

1. Základní poznatky o řízení projektů v oblasti investičního procesu 
2. Řízení, projektový přístup k řízení, projekt, uplatnění stavebně technologických hledisek 
3. Definování cílů projektu, strukturování projektu do činností 
4. Projektový manažer a projektový tým 
5. Organizace a řízení projektu - rizika projektu, ohodnocování činností projektu, koordinace, přehled oblastí
znalostí projektového řízení 
6. Návrh, příprava projektu s respektováním stavebně technologických hledisek, zdroje financování projektu,
efektivnost vynaložených prostředků 
7. Techniky a technologie projektového řízení, projektové řízení ve výstavbě - organizování, plánování, řízení a
kontrola výstavbových projektů 
8. Projektový kontroling a řízení průběhu realizace projektu, rozhodování a ovlivňování realizace projektu vzhledem
ke správné technologii výstavby 
9. Uvedení projektu do užívání 
10. Užití výpočetní techniky a příslušného programového vybavení pro přípravu a řízení projektů - přehled
programů 
11. Základy řízení projektů v programu MS Project 
12. MS Project - příprava časového plánu projektu, vkládání úloh, vkládání zdrojů, řešení přetížení zdrojů,
upravování a ladění plánu, sledování průběhu a plnění plánu 
13. Prezentace vlastních projektů

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Staněk, J.: Management realizace projektů spojených s výstavbou, ČKAIT Praha 2001
[2] Oleríny, M.: Řízení stavebních projektů: claimový management. C. H. Beck Praha 2005
[3] Shtub, A.:  Project management: Engineering, technology, and implementation. Shlomo Globerson  Englewood
Cliffs  Prentice Hall International, Inc. 1994



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Řízení správy, provozu a údržby budov
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Stručná anotace předmětu

Optimální formu provozu v objektech řídí obor nazývaný FACILITY MANAGEMENT, jehož integrální součástí je
správa, provoz a údržba budov. V rámci předmětu se studenti seznámí s principy a obsahem celého oboru facility
management, který se podle nové normy ČSN EN 15221-1 skládá ze dvou hlavních oblastí: Prostor a infrastruktura,
Lidé a organizace. Studenti se podrobně seznámí zejména s prostorem a infrastrukturou. V této oblasti se zaměří
zejména na správu a řízení prostor, správu a údržbu infrastruktury objektů (budov, technologie, komunikace atd.).
Dále se seznámí s plánováním a řízení nákladů, optimalizací řízení provozů nemovitostí, formami zajištění procesů
a jejich řízení (in/outsourcing) a v neposlední řadě s úlohou facility managera a jeho charakteristikou.  
1. Úvod do problematiky FM 
2. Výklad příslušných norem a předpisů svázaných s FM 
3. Prostor a infrastruktura 
4. Údržba budov a její plánování a provádění 
5. Řízení prostor 
6. Plánování nákladů v životní cyklu budov a technologických provozů 
7. Optimalizace řízení provozů nemovitostí 
8. Forma zajištění procesů a jejich řízení (in/outsourcing) 
9. Úloha a role facility manažera 
10. Technické a technologické vybavení a SW zabezpečení 
11. Co je to a k čemu slouží benchmarking 
12. FM a jeho kvalita 
13. Kontrolní test

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Somorová, V.: Facility management, Powerprint, Praha, 2014, ISBN 978-80-7431-141-3
[2] ČSN EN 15221-1 - Facility management - Část 1: Termíny a definice
[3] KUDA, František, KOUDELA, Vladimír. Zvyšování kvalifikace správců bytových domů jako nástroj
udržitelnosti užitku bytového fondu a fyzické dostupnosti bydlení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava,
2010. 125 s. ISBN 978-80-248-2319



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

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámit aktuálně studenty s novinkami ve stavebnictví s důrazem na ne zcela běžné technologie
a postupy či systémy. 
1. Úvodní přednáška - seznámení s obsahem semestru 
2. Nosné konstrukce - železobeton 
3. Nosné konstrukce - dřevo 
4. Netradiční konstrukce a systémy 
5. Bednící systémy 
6. Fasády (obklady, LOP a další) 
7. Kontaktní zateplovací systémy (ETICS), renovace 
8. Obklady a dlažby (interiér, exteriér) 
9. Ekologické materiály, sanace betonu 
10. Hydroizolační systémy, systémy pro odvodnění teras a balkónů 
11. Zařizovací předměty 
12. Dělicí konstrukce a podhledy 
13. Test a zápočet

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Časopis Materiály pro stavbu - vždy předchozí ročník
[2] Firemní literatura



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Řízení BOZP a technologie aplikací stav. dílců
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 4P+2C hod. za týden 6 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámení studentů s výkonem koordinátora BOZP v přípravné, realizační fázi výstavby,
fungování na staveništi v roli koordinace bezpečné práce a pracoviště. Hlavní cíl je trénink vypracování plánu
BOZP na konkrétní stavbu a jeho aktualizace a řešení problémů na příkladech. V další části se předmět zabývá
požadavky na materiály a postupy vhodné pro prefabrikované konstrukce. Jsou zde představeny nejběžnější
materiály, ze kterých jsou vyráběny prefabrikáty, technologické postupy při výrobě a technologické postupy při
montáži vč. řízení bezpečné práce.  
1. Úvod do předmětu 
2. Zákon č. 309/2006 Sb. a související předpisy 
3. Práce ve výškách 
4. Specifikace výkonu koordinátora BOZP na staveništi dle zákona a jeho odpovědnost dle Občanského zákoníku 
5. Zásady zpracování plánu BOZP včetně zajištění bezpečné údržby staveb 
6. Způsoby zajišťování bezpečného staveniště a pracoviště 
7. Seznámení s problematikou BOZP v rámci EU a ve světě 
8. Historie a současnost prefabrikace, seznámení s jejími výhodami i nedostatky 
9. Základní výroby stavebních dílců betonových pro pozemní i inženýrské stavby 
10. Výroba kovo-plastických dílců pro obvodové pláště 
11. Keramické a sádrokartonovým dílce 
12. Dílce na bázi dřeva 
13. Střešním izolační dílce, plátované plechy a další drobná prefabrikace

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
[2] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích
[3] Ertl, R.: Toleranzen in Hochbau, R.Müller Verlag



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

Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Stručná anotace předmětu

1. Zadání - stavebně technologický projekt (projekt realizace) stavby 
2. Posouzení stavební proj. dokumentace, doplnění, upřesnění výkazu výměr (rozpočtu) 
3. Řešení prostorové struktury objektů, technologické schéma 
4. Řešení technol. struktury, agregace výkazu výměr (rozpočtu) dle technologické dělby práce do dílčích stavebních
procesů 
5. Řešení technol. struktury, vypracování technologického rozboru 
6. Řešení technol. struktury, rozbor dopravních procesů 
7. Řešení časové struktury, zpracování modelu postupu výstavby, (stavebně-technologický) síťový graf 
8. Řešení časové struktury, zpracování modelu postupu výstavby, harmonogramy, časoprostorové grafy 
9. Řešení časové struktury, analýza potřeby zdrojů v čase 
10. Dimenzování a návrh zařízení staveniště 
11. Vypracování technologických předpisů pro 2 vybrané procesy 
12. Zpracování doprovodné technické zprávy  
13. Prezentace a obhajoba řešení v kolektivu

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Jarský Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice,  FSv ČVUT Praha 2008,
http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/
[2] Jarský Č., Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3
[3] Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt. 2000, ISBN 80-5384-8



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

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Stručná anotace předmětu

1. Prostorová, technologická a časová struktura objektového a stavbového procesu 
2. Principy počítačového modelování realizace výstavby, stavebně technologický síťový graf a jeho vazby 
3. Systém CONTEC - přístup, základní menu, tvorba databáze normativních údajů o stavebních procesech 
4. Databáze kontrol kvality, databáze environmentálních aspektů, databáze rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, soustava modifikovatelných typových síťových grafů výstavby objektů 
5. Tvorba modelu realizace výstavby objektu pomocí typového síťového grafu a jeho upřesnění 
6. Odladění modelu realizace objektu z hlediska stanovené doby realizace, přehled výstupních sestav, zdrojová
analýza 
7.-8. Tvorba výkazu výměr a rozpočtu na počítači 
9. Agregace výkazů výměr a rozpočtů podle technologické dělby práce do dílčích stavebních procesů, převod dat do
modelu výstavby objektu 
10. Tvorba modelu realizace výstavby investičního celku složeného z více objektů 
11. Agregace modelu realizace výstavby celku do etapových procesů, procesů stupně rozestavěnosti a objektových
procesů, optimalizace využití zdrojů s omezeným množstvím v časových intervalech, bilancování zdrojů pro více
projektů 
12. Počítačová tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci podle modelu realizace stavby 
13. Dimenzování a návrh zařízení staveniště pomocí webového počítačového systému

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Jarský Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2008,
http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/
[2] Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt. 2000, ISBN 80-5384-8
[3] Jarský Č., Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Finanční řízení a investování L
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

doc.Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámit s financováním a řízením podniku v podmínkách rizika v a kritérii pro finanční
rozhodování a investování  za nejistoty. 
1. Podnik v tržním prostředí,podstata, typologie, okolí a cíle podniku 
2. Manažerské finance, úrokové sazby, PVa FV a riziko 
3. Majetková výstavba podniku a struktura aktiv 
4. Kapitálová výstavba podniku, struktura zdrojů 
5. Náklady, výnosy zisku podniku 
6. Financování podniku a cash flow 
7. Rozbor absolutních  ukazatelů- horizontální analýza a vertikální analýza 
8. Poměrové ukazatele- rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost, tržní hodnota 
9. Altmanův vzorec, pyramidová analýzy, EVA,MVA 
10. Životní cyklus podniku  
11. Investování ,  rozhodování o investicích 
12. Metody hodnocení efektivnosti investic, investiční portfolio 
13. Cenné papíry a burza

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Synek,M, a kol, Podniková ekonomika
[2] Nývltová,R.,Marinič,P., Finanční řízení podniku



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Operační výzkum a matematické metody v technologii staveb
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing.RNDr. Jaroslav Klvaňa, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod do operačního výzkumu. Přehled optimalizačních metod operačního výzkumu a metod jejich řešení. Principy tvorby
modelů v operačním výzkumu.  
2.-3. Metody pro lineární optimalizaci s jedinou kriteriální funkcí. Úvod do lineárního programování. Matematická formulace
úlohy lineárního programování. Simplexová metoda: princip, speciální a obecný případ (M-úloha). Hledání všech optimálních
řešení. Celočíselné lineární programování. 
4. Dopravní úloha: Formulace praktických úloh.  Matematická formulace dopravní úlohy. Nalezení počátečního základního
řešení. Nalezení optimálního řešení dopravní úlohy (metoda MODI). 
5. Náhodné procesy a teorie hromadné obsluhy: Jednokanálový resp. vícekanálový systém hromadné obsluhy (M/M/1 resp.
M/M/n). Aplikace teorie hromadné obsluhy zejména ve stavební výrobě. 
6.-7. Simulace metodou Monte Carlo: Princip metody Monte Carlo. Generování náhodných čísel, generování hodnot náhodných
veličin s daným rozdělením, generování náhodných vektorů. Provádění simulačních experimentů. Aplikace metody Monte Carlo.

8. Teorie zásob: Deterministické a stochastické modely teorie zásob. Aplikace simulace metodou Monte Carlo v teorii zásob. 
9. Modely volby a obnovy zařízení: Obnova z důvodu opotřebení a z důvodu anticipace selhání.  Aplikace modelů volby a
obnovy zařízení v technologii staveb. 
10. Dynamické programování: Bellmanův princip optimality. Alokační problém. Stanovení výše zásob. 
11. Klasifikace rozhodovacích situací. Jednokriteriální a vícekriteriální optimalizace. Sekvenční rozhodování. 
12.-13. Metody vícekriteriální optimalizace a vícekriteriálního rozhodování: verbální a matematická formulace úloh. Preemptivní
metoda. Metoda váhové funkce. Metoda cílového programování.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Demel, J.: Operační výzkum,  kix.fsv.cvut.cz/~demel/ped/, Praha 2014
[2] Jablonský, J.: Operační výzkum. Professional Publishing,  Praha 2007, ISBN 80-86419-42-8
[3] Sarker, R.A., Newton, C.S.: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2008, ISBN
978-1-4200-4310-5



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Navrhování konstrukcí při provádění staveb
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

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc., doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.

Stručná anotace předmětu

Předmět je zaměřen na navrhování konstrukcí v dočasných návrhových situacích a vlivy postupů provádění na
spolehlivost i trvanlivost konstrukcí. Navazuje na předměty bakalářského studia věnované navrhování konstrukcí z
jednotlivých materiálů. 
1. Technologie betonu - složky, výroba a zkoušení, kontrola jakosti   
2. Vlivy na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu, objemové změny betonu 
3. Betony speciálních vlastností - samozhutnitelný beton, vysokohodnotný beton, vláknobeton 
4. Dočasné návrhové situace konstrukcí, zatížení při provádění staveb 
5. Specifika navrhování betonových dílců a montovaných konstrukcí 
6. Spřažené prefamonolitické konstrukce - navrhování, montážní podepření 
7. Zděné konstrukce - vlastnosti, navrhování, provádění, vyztužené zdivo 
8. Zvláštnosti montáže pozemních a mostních ocelových konstrukcí, montážní zatížení  
9. Pokročilý návrh ocelových konstrukcí - stabilita nosníku za ohybu, klasifikace rámu, globální analýza prutové
konstrukce 
10. Styčníky ocelových konstrukcí - kloubové, rámové, čepy 
11. Lanové konstrukce, velkorozponové ocelové konstrukce 
12. Věže a zásobníky 
13. Technologické konstrukce

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Macháček, J. - Studnička, J.: Ocelové konstrukce 2, ČVUT, 2005, ISBN 80-01-03174-8
[2] Silva L.S., Simoes R., Gervásio, H.: Design of steel structures. ECCS Eurocode Design Manuals, Ernst & Sohn,
2010, 438 p.
[3] Procházka, J. - Kohoutková, A. - Vašková, J.: Příklady navrhování betonových konstrukcí 1 ČVUT, 2014 (vyjde
v listopadu 2014)



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Technologie, realizace a provoz speciálních staveb
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 1P+1C hod. za týden 2 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Alexander Kravtsov, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Pojem objektů kritické infrastruktury (Critical Infrastructure). 
2. Oblasti kritické infrastruktury. 
3. Skupiny rizik během realizace a provoz speciálních staveb. 
4. Jaderný elektrárny. 
5. Charakteristika hlavních skupin rizik. 
6. Prevence. 
7. Legislativa. 
8. Projekt. 
9. Sklady a úschovny výbušnin, agresivních chemických látek a radioaktivních materiálů. 
10. Projektové dokumentace. 
11. Technologie manipulace s jaderným palivem a jeho skladování. 
12. Bezpečnost a udržitelnost. 
13. Kontrolní test.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Evaluation of Hazards for Nuclear Power Plants. IAEA Safety Standards Series. Safety Guide No. NS-G-3.3 /
IAEA. Vienna, 2002.
[2] Pospichal, V., Kravtsov, A., Svoboda, P., Bezpečnosti při projektovaní, realizace a exploatace jaderných
elektráren při zemětřesení. ISBN 978-80-01-05525-0, Nakladatelství ČVUT, 2014
[3] Kravtsov, A., Svoboda, P., Řešení otázek bezpečnosti při řešení stavebních projektů objektů kritické
infrastruktury ve všech skupinách rizik: přírodních, teroristických, a technologických. Nakladatelství ČVUT, 2013



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu BIM - Základy informačního modelování
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2C hod. za týden 2 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Stručná anotace předmětu

1. Představení problematiky BIM a historický vývoj 
2. Normové požadavky na BIM modelů a legislativa 
3. Tvorba modelů, požadavky na projektanty  
4. Využití modelů pro kontroly kolizí a koordinaci projektové dokumentace 
5. Automatizovaná tvorba výkazů výměr za použití BIM modelů 
6. Využití BIM modelů při projektovém managementu a řízení projektů 
7. BIM modely v dopravním stavitelství 
8. Řízení strojů za pomocí informačních modelů 
9. Tvorba síťových grafů, harmonogramů a ostatních dokumentů projektového řízení s použitím BIM modelů 
10. Dokumentace skutečného provedení  
11. BIM modely ve facility managementu 
12. Zkušenosti z přípravy a provádění projektů metodikou BIM v ČR a ve světě 
13. Trendy vývoje využití BIM modelů

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of construction
projects using building information modelling, BSI Standards Limited 2013.
ISBN 978 0 580 82666 5
[2] Černý M. a kol. BIM Příručka 2013, Odborná rada pro BIM 2013, ISBN 978-80-260-5297-5



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dřevostavby - technologie CAD/CAM
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 1P+1C hod. za týden 2 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Lubomír Krov, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1.-2. Přehled konstrukčních systémů současných dřevostaveb.  
3. Vývoj CAD/CAM technologií v oblasti dřevěných konstrukcí ve světě a ČR.  
4. Propojení jednotlivých fází: projektování-výroba-doprava-realizace-kontrola.  
5. Vytvoření/import 2D CAD výkresové dokumentace.  
6.-7. Rozvržení a specifikace skeletového konstrukčního systému.  
8.-9. Modul 3D stěny včetně výplní otvorů a elementace.  
10.-11. Řešení dřevěné konstrukce s využitím opracování pro spojovací prvky.  
12. Vytváření výpisů prvků - optimalizace.  
13. Export dat. Výrobní a montážní postupy.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kolb, J.: Dřevostavby, kniha, Grada 2011
[2] Vaverka J., Havířová Z., Jindrák M. a kol.: Dřevostavby pro bydlení, Grada 2008
[3] Lind, R., Ricketts, D., Wang. J. a kol.:, Wood-Frame House Construction, CMHC 2013



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Technologie rekonstrukce historických objektů
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 1P+1C hod. za týden 2 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní orientaci v problematice navrhování obnovy historických
staveb se zaměřením na materiály a technologické postupy. Pozornost bude věnována především tradičním zděným
stavbám. Na jejich příkladu budou přiblíženy principy péče o stavební památky, vysvětleno, co je předmětem
památkové ochrany, připomenuta stavební specifika historických konstrukcí a materiálů a doporučeny vhodné
postupy.  
1. Kulturní hodnoty historických staveb: v čem spočívají kulturní hodnoty historických staveb (hodnota historického
originálu, hodnota stáří, autenticita, vzhled, historická věrohodnost, význam tradičních materiálů, souvislost s
prostředím 
2. Prostředky péče o architektonické dědictví: Benátská charta, princip rekonstrukce, restaurování architektury,
konzervace 
3. Obnova tradičních omítaných fasád (fasády s pohledovými omítkami, fasádní nátěry, význam vápenných
technologií, hydrofobizace) 
4. Odvlhčení 
5. Oprava krovů a dřevěných stropů (klenby), statické zajištění, výměna střešní krytiny, detaily historických střech,
půdní vestavby 
6. Obnova oken (úpravy ve prospěch energetických úspor)

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Jiří Škabrada: Konstrukce historických staveb, Argo 2003 (pozn.: v publikaci uveden podrobný výčet literatury k
jednotlivým konstrukcím)
[2] Směrnice WTA - seznam viz www.wta.cz
[3] Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel (Benátská charta) 1964



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Technologie výroby stavebních materiálů
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 1P+1C hod. za týden 2 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Výuka probíhá v teoretické i praktické formě (exkurze) se zaměřením na vybrané skupiny výroby frekventovaných
stavebních materiálů pro významné části staveb a jejich částí, sleduje surovinové a materiálové zdroje vč. jejich
vlivu na kvalitu produktu nebo výrobní postupy. Výuka je dále zaměřena na poznání vlivu materiálových,
technologických a řídících operací na kvalitu konečného produktu, na metody hodnocení kvality produkce a splnění
požadavků pro uvedení vytvořeného výrobku na trh (výrobní dokumentace-TL, TN) a pro zabudování do stavebních
konstrukcí (certifikace, shoda, ES apod.). Seznámení s reálnými podmínkami ve výrobě vybraných materiálů (podle
časové dostupnosti), s prací technologů a operátorů a s požadavky na vzdělání pro konkrétní činnosti si klade za cíl,
ukázat možnosti uplatnění studenta po ukončení školy.  Obsah přednášek (přednášky budou 2 hodinové - 1 x za 14
dní)   
1. Úvod 
2. Technologie výroby cementu, maltovin a betonu 
3. Technologie výroby vápenných a síranových pojiv 
4. Technologie výroby keramických prvků 
5. Technologie výroby skleněných prvků 
6. Technologie výroby izolačních materiálů 
7. Technologie výroby asfaltů, asfaltových a plastových výrobků

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Pytlík, P., Technologie betonu, VUT v Brně, VUTIUM, 2000
[2] Hanykýř, V., Kutzendörfer, J., technologie keramiky, Silikátový svaz, 2008



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Manažerské informační systémy
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2C hod. za týden 2 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Zdeněk Molnár, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a postupy při využívání manažerských informačních
systémů, zejména s využíváním funkcí pokročilého MS Excel, metod Business Intelligence, Competitive
Intelligence, webových aplikací a sociálních sítí se zvláštním zaměřením na problematiku stavebnictví.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Molnár Z.: Manažerské informační systémy. Skriptum ČVUT Praha, 2010
[2] Molnár Z.: Competitive Intelligence. Oeconomia, 2012
[3] Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing, 2002



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
Název studijního oboru
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. společenských věd 0,00 0,00 1,00 0,55 3 3 2,53
kat. technologie staveb 1,00 1,00 1,00 1,00 13 8 0,00
kat. materiálového inž. a chemie 4,00 2,50 3,00 2,25 8 8 15,00
kat. ekonomiky a říz.ve stavebnictví  1,00 0,50 11,00 9,43 15 11 1,00
kat. inženýrské informatiky 0,00 0,00 3,00 2,00 5 5 0,00
kat .betonových a zděných konstr. 4,00 3,25 8,00 6,00 9 9 9,00

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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Příprava, realizace a provoz staveb 

Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)
Studijní obor Příprava, realizace a provoz staveb 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 betonových a zděných konstrukcí Cementové kompozity v režimu extrémních teplot B 2010-2012
Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území C 2005-2011
Katedra technologie staveb ČVUT 
v Praze a Univerzita Pardubice

Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a 
realizace staveb

C 2011-2014

Katedra technologie staveb ČVUT 
v Praze a CeramicConsultingServices

BESTILE: Best industrypracticeforInstallationCeramic, Glass and Stone Tile C 2013-2015

Katedra technologie staveb ČVUT 
v Praze a Stavebná fakulta Technickej
univerzity v Košiciach

Modelování rizik výstavbového procesu C 2011


