KATEDRA
SPOLEČENSKÝCH VĚD
OBLAST ČINNOSTI
 Katedra zajišťuje výuku společenských věd pro bakalářské, magisterské i doktorské studium. Výuka je založena na nezbytnosti
humanizace studia techniky a potřebě interdisciplinární spolupráce společenskovědních a technických oborů
 Předměty jsou koncipovány tak, aby vedly k překonání profesní uzavřenosti, k eticky zodpovědnému, kulturnímu a manažersky
úspěšnému jednání absolventů v praxi
 Studenti by měli umět skloubit svou technickou odbornost s pochopením širších společenských a ekonomických dopadů jimi
zvolených řešení
 Společenské vědy napomáhají k poznání člověka, jeho vztahů k jiným lidem a k pochopení fungování firem i celé společnosti

SLOVO VEDOUCÍHO KATEDRY
„Vysokoškolské vzdělání by mělo poskytovat nejenom hluboké vědomosti v určitém oboru, ale rovněž umožnit,
aby vzdělaní lidé byli schopni získané poznatky přeměňovat v odborné dovednosti. U společenskovědního
vzdělávání na technické univerzitě by nemělo jít jen o jakési „doplnění“ technického vzdělání o vhled do
společenských věd, ale o to, aby technik rozuměl danému zadání, uměl pokládat ty správné otázky a zvládal
metodologii procesu poznávání. V dnešní společnosti je třeba vědět, jak budovat profesní týmy, jak získané
dovednosti a poznatky prezentovat širší veřejnosti - od zákazníků, přes kooperující firmy až po úředníky státní
správy a samosprávy. Je nezbytné umět řešit konflikty, znát motivy chování jiných lidí a zájmových skupin
a rozumět pojetí institucí v užším i širším slova smyslu,“ říká doc. Dr. Ing. Václav Liška.
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Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OCENĚNÍ EUROPA NOSTRA ZA PROJEKT PAMÁTKY NÁS BAVÍ

INFORMACE PRO ROZVOJ DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

Za projekt realizovaný v letech 2012 – 2015 v rámci programu MK ČR
NAKI „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako
klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“
(DF12P01OVV014) získala katedra v roce 2017 prestižní ocenění Europa Nostra. Ocenění bylo uděleno za nejlepší počin v oblasti péče
o kulturní dědictví - kategorie vzdělávání, odborná příprava a osvěta.
Projekt nastavil principy práce s různými cílovými skupinami v oblasti vzdělávání a vypracovanými 5 základními metodikami Památky nás baví 1-5, které se certifikací MK ČR staly závaznými pro tuto
oblast, je možné tuto činnost fundovaně a s potřebnou obsahovou
úrovní aplikovat i nadále. Edukační programy NPÚ pod názvem „Památky nás baví“ běží na vybraných památkových objektech napříč ČR
i dále, i když v omezeném režimu.

Katedra se účastní řešení projektu „Informace pro rozvoj demokratické společnosti“. Projekt IRDS (reg.číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_03
2/0008181) je řešen v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci
MŠMT. Projekt je založen na skutečnosti, že informace jsou základem
pro kvalitně fungující demokratickou společnost. Je v něm kladen
důraz na schopnost mladých lidí odpovědně přistupovat k rozhodovacím procesům. Cílem projektu je, aby studenti získali kompetence pro bezpečné a tvořivé užívání informací a naučili se rozeznávat
kvalitní informace od těch lživých. Projekt je realizován v souladu
s Koncepcí podpory mládeže na období 2014 - 2020, která akcentuje
schopnost a zodpovědnost mladých lidí v rozhodovacích procesech
s vědomím dopadu vlastních rozhodnutí na sebe a na druhé. Katedra
se též podílí na řešení dvou projektů NAKI /jeden ve spolupráci s katedrami fakulty/ druhý věnovaný edukaci v Památkové péči s přímo
s Generálním ředitelstvím Národního památkového ústavu ČR.

#

/ společenské vědy a vývoj architektury / Social Sciences / právo / estetika a sociologie / právní předpisy při realizaci staveb, psychologie /
rétorika / sociologie a psychologie / praktická hospodářská politika / aplikovaná teorie ceny / doktorandská propedeutika / kulturní dějiny
českých zemí / digitální fotografie /

KATEDRA
SPOLEČENSKÝCH VĚD
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
A INSTITUCEMI

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ
A EXPERTNÍ ČINNOST
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BANKOVKA
edukativní program

pro 7. až 9. ročník ZŠ či sekundu až kvartu osmiletých gymnázií

Katedra ve výzkumné činnosti v oblastech svého odborného zaměření dlouhodobě spolupracuje s řadou výzkumných institucí v České republice i v zahraničí a podílí se i na transferu a aplikaci vědeckých poznatků a metod v aplikační sféře nebo u státních institucí.
Z akademických pracovišť patří k hlavním partnerům Fakulta stavební VUT v Brně, Technická univerzita v Košicích, Fakulta lesnická
a dřevařská ČZU a Právnická fakulta UK v Praze. Z partnerů v oblasti
veřejných a státních institucí patří mezi nejvýznamnější spolupráce
s ČNB, Národním památkovým ústavem a Památkovou komorou ČR.
Bankovka je ukázka z publikace 100 let československé měny, která
vyšla u příležitosti mezinárodní konference, kterou katedra organizovala ve spolupráci s hospodářským výborem Senátu Parlamentu
ČR, Státní tiskárnou cenin a Katedrou měnové politiky VŠE v Praze.

Vědecko‑výzkumná činnost pracoviště je orientována na metodologii vzdělávání a práce s informacemi a doprovodné disciplíny
a rovněž na ekonomii trhu práce a finančních trhů. Katedra pravidelně organizuje odborné semináře, konference, workshopy
a kolokvia. V roce 2016 to bylo kolokvium Vertikály a horizontály života a konference Jiří z Poděbrad a krajina, v roce 2017 seminář Hrací karty v archeologických nálezech. Vedoucí katedry
doc. Dr. Ing. Václav Liška byl jedním z organizátorů a rovněž přednášejícím na Letní škole architektury a stavitelství 2018. V galerii NaCH na Fakultě stavební katedra pravidelně realizuje výstavy
věnované významným událostem či osobnostem českých dějin.
Například: Korunovace, Karel IV., Historie kolku, Epigramy, Kořeny
české státnosti a další.

UPLATNĚNÍ STUDENTŮ A PROPOJENÍ S PRAXÍ
Těžištěm činnosti katedry na rozdíl od odborných kateder fakulty je rozvoj tzv. přenositelných kompetencí (např. schopnost
komunikace vč. komunikace v cizích jazycích, kreativní dovednosti spojené s inovativními přístupy, umění řešit problémy,
týmová spolupráce, kritické myšlení a komunikační dovednosti), které zaměstnavatelé v ČR napříč odvětvími nejvíce
vyžadují. Studenti spolupracující s katedrou mohou takto nabyté kompetence v praxi uplatnit ve všech oblastech svého
dalšího kariérního působení, a to jak v privátní, tak ve veřejné sféře.

THAKUR.CZ
Vedoucí pracoviště:
doc. Dr. Ing. Václav Liška
+420 224 357 133			
liska@fsv.cvut.cz

Sekretariát a administrativa:
Bc. Jana Čambalová
+420 224 357 133
jana.cambalova@fsv.cvut.cz

Projekty Fakulty stavební ČVUT v Praze jsou řešeny s finanční podporou těchto poskytovatelů:

Projekty realizované k červenci 2020. Názvy projektů jsou uvedeny u konkrétních příkladů. Tento katedrový list je financován z prostředků Fakulty stavební ČVUT v Praze.

