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1 Současný stav
Analýza výchozí ekonomické situace architektů v Evropě ukazuje, že zaměstnanost stále klesá a to z důvodů
omezení dostupnosti zakázek v oblasti výstavby nových budov, takže zlepšení může být dosaženo
prostřednictvím zakázek souvisejících s renovací a modernizací. Tato analýza rovněž ukázala, že mezi
absolventy i architekty z praxe se v Evropě nedostatečně přenášejí specializované znalosti z oblasti renovace
a modernizace v rámci zavedených pracovních profilů. Tyto výsledky byly potvrzeny první analýzou
vzdělávacích potřeb, kterou IFBau vypracovala mezi 20 500 architekty v srpnu 2005. Profesní školení se
zaměřuje především na aspekty výstavby nových budov. Oblast renovace a modernizace je opomíjena.

2 Cíle a přínos pilotního projektu
Hlavním cílem tohoto vzdělávacího projektu je získání schopností s cílem zlepšit přizpůsobivost strukturám
pracovního trhu. Navíc je projekt určen k podpoře profesní kvalifikace architektů a inženýrů s ohledem na
globální výzvy a k rozvinutí a posílení ochoty přebírat iniciativu a podílet se na celoživotním vzdělávání, stejně
jako podporovat flexibilitu a mobilitu. Pro kvalifikované pracovníky a manažery v oblasti navrhování a výstavby
představuje vysoce kvalitní specializace příležitost najít si udržitelné místo na evropském trhu a zlepšit svoji
stávající situaci z hlediska sektorové ekonomické soutěže. Účelem je předvést architektům a inženýrům
vzrůstající význam budov ve stávajícím kontextu a možnosti zaměstnání vyplývající z hlavních úkolů jako je
dostavba, přestavba, demolice a revitalizace a dílčích trhů vyvíjejících se z těchto aktivit. Ekonomie, ekologie a
demografie poskytují propojení k mezerám na trhu, u nichž se specializace může vysoce zúročit. Dále
postupující sociální proměna, která znamená změny životních a pracovních podmínek, stejně jako rekreačních
a organizačních struktur, vyžaduje rozvoj konceptů přestaveb, a stejně tak inovativní nakládání s prostory,
povrchy a volnými plochami ve stávajícím kontextu, v závislosti na zvláštnostech jednotlivých odvětví.

3 Cílová skupina
Projekt se obrací k aktivním kvalifikovaným pracovníkům a manažerům v oblasti navrhování a výstavby v
Evropě. Koncovými či potenciálními adresáty z této cílové skupiny jsou architekti a inženýři z oboru
architektury, interiéru, stavby měst a územního plánování, stejně jako stavební inženýři a specialisté podílející
se na projektování a výstavbě v oblastech výzkumu, provozně technického zařízení budov, stavební fyziky,
stavební chemie a stavebních prací.

4 Koncept kvalifikace
Koncepce vzdělávání zahrnuje koncept další kvalifikace sestávající ze dvou částí:
Koncept dalšího vzdělávání pro kurs „Navrhování a výstavba ve stávajícím kontextu” coby evropský hlavní
učební plán s oborově orientovanými přístupy, který zahrnuje programové moduly pro počáteční a pokračující
odborné vzdělání aktivních kvalifikovaných pracovníků a manažerů v oblasti navrhování a výstavby v Evropě.
Inovativní koncept dalšího vzdělávání se sestává na jedné straně z nadnárodních modulů s patřičným
obsahem a na straně druhé straně ze speciálních modulů jednotlivých zemí, zdůrazňujících zvláštní národní
aspekty .
Inovativní nástroje budou vytvořeny v rámci práce na pilotním projektu a rovněž prostřednictvím:
 Rozvoje nadnárodního programu výměny zkušeností ze stavební praxe ve specializované oblasti
„Navrhování a výstavby ve stávajícím kontextu“ a mezinárodním sdružením expertů z praxe přispívajících v
již zmiňované specializované oblasti. Ti zajistí přístup k teoretickým a praktickým znalostem v oblasti
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navrhování a výstavby ve stávajícím kontextu na evropské úrovni zlepšováním přenosu znalostí a profesních
kontaktů ke specializovaným pracovníkům a manažerům v Evropě, a rovněž k výzkumníkům činným v této
specializované oblasti.

5 Odborné znalosti a všeobecné síle výuky (profil absolventa)
V rámci kvalifikace „Navrhování a výstavba ve stávajícím kontextu” se rozvíjí hluboké pochopení pro kvalitu
lokality a potenciál prostorů a budov ve stávající zástavbě. Cílem je vysoký stupeň mezioborové spolupráce a
zaměření na evropská témata a tedy i mezinárodní aktivity.
Absolventi si přisvojují motto „celoživotního vzdělávání”. Rozvíjejí své schopnosti na evropské, národní a
oborové úrovni, a čelí globálním výzvám adaptací na měnící se strukturu pracovního trhu. Vzdělávací koncept
se soustřeďuje na kvalifikace v profesní činnosti s cílem zvyšovat schopnosti inovace. Účastníci si tedy
osvojují široké spektrum technických dovedností z oblastí přestaveb, revitalizací a renovací, jež jsou dále
rozšiřovány dovednostmi metodickými a společenskými.
5.1

Technické dovednosti a výukové cíle

Definice:
V rámci kvalifikace „Navrhování a výstavba ve stávajícím kontextu” jsou technické dovednosti definovány coby
schopnost formulovat technická kritéria i souvislosti, a řešit úkoly a problémy typické pro profesní činnost
samostatným, odpovědným a cílevědomým procesem. Záměr překonává čistě vědecké chápání; jde spíše o
dovednosti umožňující akční realizaci úkolů .
Výukové cíle:
Absolventi






5.2

rozumějí globálnímu propojení stavební ekonomie a jsou schopni přemýšlet a jednat v rámci evropských
struktur.
chápou oblast „Navrhování a výstavby ve stávajícím kontextu“ v sociálních, ekonomických a historických
souvislostech a dokážou úspěšně realizovat řešení v typickém profesním kontextu.
mají široké spektrum technických znalostí z oblasti konzervace, modernizace, údržby a konverze budov a
prostor a jsou schopni mezioborové spolupráce se sousedícími profesními poli.
poznávají potenciál mezinárodně platného obsahu.
chápou téma Navrhování a výstavby ve stávajícím kontextu v jeho regionálním, národním a evropském
rozměru.
Metodické dovednosti výukové cíle

Definice:
Metodické dovednosti jsou schopností aplikovat zvláštní pracovní postupy k metodickému řešení problémů.
Tyto praktické dovednosti rozšiřují metodické dovednosti získané v průběhu magisterského studia a z profesní
praxe. Zahrnují schopnost přistupovat k problémům a požadavkům konkrétní úlohy způsobem orientovaným
na dosažení cíle a dobrat se dobrého výsledku použitím speciálních metod.
Výukové cíle:
Absolventi
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5.3

ovládají nejdůležitější nástroje, metody a techniky pro „Navrhování a výstavbu ve stávajícím kontextu“ a umějí
je prakticky a úspěšně uplatnit,
získávají prakticky orientované schopnosti plánovat a řešit problémy a
mají znalost implementačních procesů a projektového managementu v oblasti Navrhování a výstavby ve
stávajícím kontextu.
Společenské dovednosti a výukové cíle

Definice:
Do společenských dovedností zahrnujeme veškeré přístupy a schopnosti, které jsou nezbytné pro komunikaci
a obchodní vztahy mezi lidmi. A umožňují, aby si vzájemně rozuměli, diskutovali, rozpoznali a konstruktivně
vyřešili komunikační neshody. Ve spojení s profesní oblastí „Navrhování a výstavby ve stávajícím kontextu“
se tyto dovednosti vyznačují též schopností vést a zároveň rozvojem sociální odpovědnosti. Společenské
dovednosti obsahují též komunikační, mezi-kulturní a podnikatelské dovednosti, které jsou pro toto téma
nezbytné a proto jsou dále upřesněny níže.
5.4

Komunikační dovedností

Definice:
Komunikační dovednosti přestavují schopnosti poznat určitou komunikační situaci a směrovat ji tak, aby byly
jak pochopeny, zprostředkovány a objasněny cíle a potřeby jak naše vlastní, tak i našeho partnera
v komunikaci.
Výukové cíle:
Absolventi





5.5

dokáží přijmout kritiku a jsou schopni konstruktivně vyřešit konflikt,
moderují, projednávají a koordinují postup v průběhu stavebních úkolů ve stávající zástavbě, s ohledem na
různé skupiny uživatelů a nositele rizika,
chápou „Navrhování a výstavbu ve stávajícím kontextu“ jako mezioborový proces
a chápu, jak zapojit představitele různých oborů a zájmových skupin v průběhu projektu prostřednictvím
vcítění, porozumění a spolupráce.
Mezi-kulturní dovednosti

Definice:
Mezi-kulturní dovednosti jsou chápány jak komunikační schopnosti, vyžadované při styku s představiteli
odlišných evropských kultur. Tyto dovednosti zohledňují sbližování různých hodnot, orientací, norem,
očekávání a přístupů. Jeho výsledkem mohou být různé názory a mylné interpretace, vedoucí ke
komunikačním neshodám. Jednou ze zásadních složek mezi-kulturní dovedností je tedy schopnost vcítit se do
partnerů mezinárodní spolupráce a jejich kulturních odlišností.
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Výukové cíle:
Absolventi





5.6

umějí aktivně vyhledávat nové kontakty s evropskými partnery a poté je udržovat,
jsou pružní ve svém chování a umějí se rychle přizpůsobit odlišným situacím,
zvládají nejisté, složité a mnohoznačné situace a necítí se znevýhodněni,
dokážou vůdčím způsobem zasáhnout v obtížné diskusi s partnery mezinárodní spolupráce a vyřešit
komunikační neshody,
mají schopnost brát zdánlivě cizí názory, přístupy i chování bez předsudků.
Podnikatelské dovednosti

Definice:
Podnikatelské dovednosti jsou nezbytné vzhledem k přechodu od myšlenek k činům a k úspěšné realizaci
projektů. To zahrnuje dokonalé porozumění stavební a realitní ekonomice i podmínkám, v nichž lidé žijí a
pracují, stejně jako rozpoznání a ocenění rizika a příležitostí, které z toho mohou vzejít. Podnikatelské
dovednosti vyžadují schopnost účelně pracovat v týmu, a rovněž samostatné, činorodé a úspěšné způsoby a
chování, aktivní znalost projekt managementu a přesvědčení v dosahování samostatných i společných cílů.
Výukové cíle:
Absolventi





rozpoznají příležitost a výzvy na proměňujících se trzích, jsou soutěživí a pohybliví,
dokáží analyzovat fakta, zhodnotit riziko a činorodě k němu přistupovat,
a rozumějí plánování, vyčíslení a uskutečňování národních i mezinárodních projektů.
V rámci vývoje a úprav tohoto učebního plánu, byl tento dovednostní profil přenesen do obsahu výuky.
Vzhledem k jasně vystavěné modulární formě může být snadno využit jako nástroj při plánování
vzdělávacích jednotek.

6 Struktura základního evropského učebního plánu (kurikula)
Evropský základní učební plán, s oborově orientovanými, národními a nadnárodními přístupy zahrnuje
modulárně uspořádané učební plány pro mimopracovní soustavné školení aktivních kvalifikovaných
pracovníků a manažerů v Evropě.
Struktura učebního plánu je výsledkem školících potřeb, jež byly stanoveny v rámci specializace „Navrhování
a výstavba ve stávajícím kontextu“ a požadavků na výsledné dovednosti. Výstupy byly převedeny do
nadnárodních modulů 1–7 a čtyř modulů národních. Plnění nedořešených úkolů pro architekty a inženýry (srv.
kompletní přihláška z 10. 2. 2006, str. 16) k „Navrhování s výstavbě ve stávajícím kontextu“, zejména projekty
vypracované v okrajových oblastech Evropy předpokládá nadnárodní spolupráci a vyžaduje mezi-kulturní
dovednosti. Jedním z doporučení hodnotící zprávy bylo zaměřit více pozornosti právě na evropskou orientaci
a mezi-kulturní dovednosti. Toto doporučení bylo vzato v úvahu při revizi modulů (modul 2, modul 3, modul 6,
modul 7 a nový modul 8).
V zájmu zvýšení individuálního přínosu tohoto dalšího vzdělávání pro jednotlivé účastníky, bude na začátku
výuky sestaven výběr témat a otevřených otázek z profesní praxe, který bude později zpracován.
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Nadnárodní a národní moduly:
Na počátku školení určí struktura nadnárodních modulů základní koncepční a plánovací aspekty, jimiž jsou
nezbytné specifické požadavky pro „Navrhování a výstavbu ve stávajícím kontextu“. Krom toho by mělo být
rozvíjeno také pochopení a smysl pro činnost profesí zúčastněných v projektu. V následném procesu bude
představen a cíleně zpracováván výběr témat, úkolů a problémů právních, stavebních, společensko-kulturních,
historicko-kulturních, energetických, ekologických a ekonomických.
Moduly 7 „Vedení projektu“ a 8 „Mezi-kulturní kompetence a evropská profesní zkušenost“ jsou v tomto
případě pro cíle vzdělávacího kurzu zásadní. Budou vypracovány co možná nejdříve po dokončení modulů 1 a
2. U modulů 3 až 6 si účastníci mohou prohlubovat znalosti v různých oblastech.
V zájmu zajištění nadnárodní spolupráce, budou do dalšího vzdělávání coby iniciátoři i vyučující zapojeni jak
evropští lektoři, tak i experti z teorie i praxe. Obsah a výběr úkolů je uzpůsoben evropskému kontextu.
Národní moduly a programy výměny zkušeností kladou důraz na specificky národní aspekty, u nichž
představuje situace účastníků zásadní prvek. Na počátku programu výměny budou analyzovány obecné
aspekty ekonomické, týkající se vývoje stávající zástavby, dále aspekty urbanistické a prostorově-plánovací v
odpovídajících městech/zemích, největší výzvy pro zainteresované a stejně tak hlediska památkové ochrany
historických budov. Určení toho, na co jednotlivé země především kladou důraz může proběhnout posléze.
Přinejmenším jeden den bude naplánován pro národní cílovou skupinu coby program pro danou zemi.
Schéma pořadí národních modulů a programu výměny zkušeností:

7 Učební plán
Vzhledem k obsažnosti jednotlivých témat, bylo pro výukový kurs zařazeno 18 dvoudenních učebních bloků se
16 výukovými jednotkami po 45 minutách. To představuje asi 18 měsíční trvání s tří- až čtyřtýdenní frekvencí
setkávání. Národní moduly a odpovídající program výměny zkušeností jsou plánovány coby bloky trvající
celkově alespoň tři dny. Účast na programu výměny zkušeností a národním modulu v nejméně jedné další
evropské zemi je povinná.
Program výměny zkušenosti probíhá v angličtině. Národní programy mohou být vedeny v angličtině nebo v
národním jazyce.
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8 Výukové a učební postupy
„Navrhování a výstavba ve stávajícím kontextu“ je natolik složitým tématem, že požadavky na architekty
inženýry – specialisty jsou mnohonásobně vyšší než tytéž při výstavbě nových budov. Stavět ve stávající
zástavbě znamená vyrovnat se s danými architektonickými, historickými, společensko-kulturními a
ekonomickými podmínkami a zohlednění mnoha majitelů. V závislosti na daném projektu se práce na daném
zadání uskuteční v nadnárodním prostředí a v mezinárodních týmech. Vzhledem ke složitosti úkolů a pro
podporu profesních dovedností účastníků budou výukové a učební postupy vybírány tak, aby byly úzce
spojeny s přenosem odborných znalostí a se začleněním postupů zaměřených na problémy a praktický
přístup.
Simulování skutečných procesů (případové studie, simulace, funkční hry)
Simulace mají velký význam v tom, že mohou navodit určité záležitosti a problémy z profesní praxe v dané
oblasti a umožnit účastníkům simulovat složitost úkolů, jež pak mají být řešeny na obecném základě tak, aby
došlo k jejich pochopení a rozvoji přístupů orientovaných na cíle a aktivitu při řešení. Případové studie slouží k
porozumění případům z praxe, v nichž je nutno rozhodnout a najít vhodná řešení a promýšlet alternativy. Jsou
vhodné zejména u témat souvisejícím s rozvíjením konceptů. Postupy argumentace jsou zkoušeny
prostřednictvím úkolů při funkčních hrách, majících velký potenciál konfliktu, které coby předpoklad úspěchu
vyžadují dobré komunikační dovednosti, zejména v případě renovací za provozu. Je plánovaná rovněž
evropská simulační hra; a jelikož jsou role obsazeny mezinárodně, je výborně znázorněna nadnárodní
spolupráce.
Expertní vstupy
Nejdůležitější části odborného obsahu budou stručně prezentovány s pomocí případových studií, aby byly
následně diskutovány v rámci celé skupiny či prověřovány v malých skupinách.
Cvičení
Jejich záměrem je využití speciálních nástrojů a postupů (analytické metody, pracovní postupy, atp.)
praktickým způsobem samostatně či ve skupinách.
Studijní návštěvy
Studijní návštěvy budou zahrnuty ve vztahu k vybraným oblastem studia. Zahrnují též oborové studium. Navíc
budou v nabídce oborové studijní návštěvy po Evropě v rámci programu výměny zkušeností/národních
modulů, trvající několik dnů.

9 Učební materiály
Účastníci obdrží seminární podklady pro každý modul a CD-ROM ze specifické oblasti studia. Krom toho
poskytuje webová stránka projektu www.bauwerk-europa.eu, s integrovanou databází expertů z praxe
referujících o práci na poli „Navrhování a výstavby ve stávajícím kontextu“, rozsáhlý zdroj informací a zajišťuje
kontakt s organizacemi a specialisty z dané oblasti po celé Evropě (srov. Koncept kvalifikace).

10 Závěr
Plánuje se poskytovat osvědčení pro jednotlivé stupně, spolu s uznáním v rámci Evropského kreditového
systému (ECTS) s přidělením evropských kreditních bodů. ECTS by měl být slučitelný s Evropským systémem
kreditů pro odbornou přípravu a vzdělávání (ECVET). Jelikož je představený učební plán založen na
znalostech, schopnostech a dovednostech, které jsou získávány jako nezbytné pro „Navrhování a výstavbu ve
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stávajícím kontextu“ a jelikož navíc odpovídá pracovnímu zatížení, může být použit jak ECTVET - systém pro
odbornou přípravu a vzdělávání, tak ECTS – systém vysokoškolského vzdělání. Body ECTVET budou
přiřazovány v rámci prvních dvou stupňů kvalifikace a body ECTS pro všechny tři úrovně do magisterského
stupně.
Tyto tři stupně osvědčení mohou být postupně získány následovně:
Stupeň 1: Zahrnuje osvědčení vzdělávací instituce za účast na nadnárodních modulech a v programu výměny
zkušeností. Účastníci musejí dokončit nejméně 75% nadnárodních modulů a zúčastnit se přinejmenším jednoho
mezinárodního programu výměny zkušeností/národního modulu.
Stupeň 2: Zahrnuje ″osvědčení vysokoškolského vzdělání″ udělovaný vysokou školou či univerzitou. V tomto případě
musejí účastníci dokončit stupeň 1, a navíc prezentovat seminární práci a zúčastnit se konference. Seminární práce
musí být prezentována v rámci konference a doprovázena ústní zkouškou.
Stupeň 3: Zahrnuje magisterské studium po dokončení stupně 2. V rámci obecného vzdělávacího konceptu jsou
plánovány dvě specializace: „Člověk a prostor“ a „Energie a ekologie“.
Maximum bodů přidělených každému stupni:




Osvědčení příslušné vzdělávací instituce
Univerzitní/vysokoškolské osvědčení
Magisterský stupeň (course of studies and master thesis)

Body celkem:

22 bodů ECTS/ECVET
8 bodů ECTS/ECVET
90 bodů ECTS

120 bodů ECTS, z toho bodů 30
ECTS/ECVET

Veškeré body získávané v jednotlivých modulech jsou vyznačeny v odpovídajících modulových kartách (modul
1– 8).
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11 Kvalifikační požadavky, nezbytné odborné znalosti a jejich
začlenění do studijního programu

Legenda
* celkový návrh
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6
Modul 7
Modul 8
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12 Obsah a metodologicko-didaktický plán témat
12.1

Modul 1: Koncepce a navrhování ve stávajícím kontextu

Rozsah výuky / Celkový počet hodin: 120 h, Prezenční studium: 48 h, Samostudium: 72 h
ECTS: 4
ECVET: 4
Obecné cíle výuky:
Účastníci rozumí složitosti navrhování a výstavby v rámci stávajícího kontextu na základě historických,
společenských a společensko-kulturních principech. Při zpracování konceptu zahrnují celý životní cyklus
stavby z pohledu trvale udržitelného rozvoje a snaží se vyváženě pracovat se všemi vlivy vstupující do návrhu.
Dále se od účastníků očekává, že proces “navrhování a výstavbu ve stávajícím kontextu” pochopí jako
interdisciplinární a uvědomují si, které komponenty musí být zahrnuty při návrhu konceptu rekonstrukce a
změny užívání staveb. Dále jsou schopni využít mezinárodních zkušeností a seznámit se s odpovídajícími
metodami, nástroji a postupy při plánování, vypracování a koordinaci projektů v evropském kontextu.
Specifické cíle výuky:
Odborná způsobilost:
Účastníci jsou schopni:







zhodnotit a využít mezinárodní zkušenosti a začlenit je do spolupráce v rámci EU,
vytvořit trvale udržitelné koncepty týkající se revitalizace, renovace a změny využití,
akceptovat analýzy a studie odborníků zohledňující odlišnosti a normy dané země a včlenit je do vytváření
konceptu,
porozumět a využít současné společenskovědní principy,
určit a využít normy v jejich plném rozsahu a zabezpečit principy neformální společenské kontroly vzhledem
ke konceptu využití stavby.

Metodologická způsobilost:
Účastníci jsou schopni:





určit a zhodnotit technické, společensko-kulturní a ekonomické principy a jejich zahrnutí do celkového
konceptu,
provést rozbor silných a slabých stránek procesu, provést zhodnocení výsledků a využít jich během práce na
projektu,
spolehlivě využít měřících metod v diagnostice staveb a také porozumět a zhodnotit jejich výsledky,
porozumět stávajícím stavbám a památkám a provést historicko-topografický rozbor.

Společenská způsobilost:
Účastníci jsou schopni:





určit možnosti eventuelní mezinárodní spolupráce, aktivně spolupracovat s jejími partnery a přizpůsobit se
jejich společensko-kulturním odlišnostem,
určit a získat nabízené evropské a národní dotace,
zapojit investory z různých odvětví a z různých zájmových skupin do práce na projektu, nalézt jejich zájmové
oblasti a cíle a navzájem jim je zprostředkovat,
nalézt příležitosti, zhodnotit míru rizika, zvážit fakta a převzít iniciativu.
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Metody výuky:
Vstupy od odborníků, mezinárodní a národní případové studie, studijní cesty, teoretický výzkum
Obsah výuky:









Vytvoření konceptu
Demografie
Vytváření projektu
Koordinace projektu v rámci EU
Prevence kriminality
Možnosti získání dotací a financování
Diagnostika budov
Zjištění stavu a dokumentace

Prokázání získaných znalostí:
Vytvoření konceptu a jeho prezentace – možná je i práce v týmu
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12.2

Modul 2: Právo

Rozsah výuky / Celkový počet hodin: 60 h, Prezenční studium: 24 h, Samostudium: 36 h
ECTS: 2
ECVET: 2
Obecné cíle výuky:
Účastníci jsou seznámeni se základním kontextem evropského práva a s rozdíly ve stavební legislativě v
rámci evropských zemí. Jsou schopni rozlišit, které zákony a předpisy jsou klíčové pro navrhování a výstavbu
ve stávajícím kontextu. Dále jsou schopni se seznámit se stávající legislativou užívanou v evropských zemích
a spolupracovat s odpovídajícími institucemi a partnery. Účastníci plně ovládají stavební a administrativní
legislativu ve vlastní zemi týkající se výše zmíněného zaměření a jsou schopni zapojit ji do návrhu a realizace
projektu.
Specifické cíle a metody výuky:
Odborná způsobilost:
Účastníci jsou schopni:






porozumět základnímu kontextu evropského práva a základům legislativy různých druhů evropské
spolupráce. Dále také porozumět různým legislativním strukturám stavebního práva v Evropě týkající se
smluv a zadávání veřejných zakázek a jejich zhodnocení při podávání žádostí,
seznámit se odlišnostmi ve stavební legislativě jednotlivých evropských zemí a také s odlišnostmi v uzavírání
smluv a zadávání veřejných zakázek a jejich použití v praxi. Dále jsou účastníci obeznámeni s požadavky a
regulativy pro projekty do míst bez i s vypracovaným územním plánem a jsou schopni ve svých návrzích
respektovat odpovídající předpisy a zákony,
použít zákonné předpisy, které je potřeba dodržet při obnově a rozvoji území a využít odpovídající dotační
nabídky,
určit rozsah a důležitost vytvoření podmínek pro zachování existující zástavby a ochranu historický objektů a
památek, zahrnout, využít a analyzovat odpovídající zákony a předpisy s ohledem na možnou změnu využití.

Metodologická způsobilost:
Účastníci jsou schopni:





užívat dané legislativní formy na základě rozdílných předpokladů,
zpracovat žádosti pro stavební povolení a podat je k odpovídajícím úřadům,
porozumět potřebným smlouvám, zasahovat do návrhu smluv a
využívat dotační možnosti určené pro navrhování a výstavbu ve stávajícím kontextu.

Společenská způsobilost:
Účastníci jsou schopni:




iniciovat a projednat evropskou spolupráci,
zajistit povolení a provedení stavebních projektů s dotčenými orgány, úspěšně spolupracovat a nalézat
řešení,
odhadnout možné neshody vyplývající z legislativních okolností a přispět k jejich řešení.

Metody výuky:
Vstupy odborníků, případové studie, teoretický výzkum
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Obsah výuky:










Legislativní rámec EU a základní svobody
Mezinárodní právo ve stavebnictví a práva architektů
Evropské stavební právo
Evropská stavební smluvní legislativa, netradiční budovy a jejich evropská smluvní legislativa, evropské právo
o veřejných zakázkách
Soutěže v Evropě
Stavební zákon – národní odlišnosti
Stavební zákon a zákon o zadávání veřejných zakázek – národní odlišnosti
Zákonné požadavky při změnách účelu budov
Rozvoj území, obnova měst a obnovitelné celky

Prokázání získaných znalostí:
Písemná práce
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12.3

Modul 3: Urbanismus, krajinářská tvorba a městská výstavba

Rozsah výuky / Celkový počet hodin: 60 h, Prezenční studium: 24 h, Samostudium: 36 h
ECTS: 2
ECVET: 2
Obecné cíle výuky:
Účastníci jsou schopní určit mezinárodní zájmy a zařadit je do kontextu evropského prostorového plánování.
Jsou schopni rozebrat komplexní problémy a vnímat jejich výsledky jako vyústění různých plynule se
vyvíjejících procesů a porozumět současným problémům urbanistického vývoje a krajinářské architektury v
Evropě – v rámci stávajících celků v městském prostoru. Seznámí se z nejdůležitějšími nástroji, metodami a
technikami městského plánování a krajinářské architektury pro hodnocení budov a architektonických celků a
jsou schopni využít jejich výsledků ve spojení se společenskými požadavky.
Specifické cíle a metody výuky:
Odborná způsobilost:
Účastníci jsou schopni:








zhodnotit národní a mezinárodní trendy v urbanistickém plánování a v krajinářské architektuře,
určit hodnotné mezinárodní specifické vstupy a uvést je do jedinečného kontextu dané země,
vyhledat informace a zhodnotit mezinárodní a národní stav (urbanistický vývoj (UV), krajinářská architektura
(KA)),
porozumět a vysvětlit historický vývoj (UV, KA),
vnímat zvláštnosti stávajícího kontextu v průběhu navrhování (UV, KA),
uskutečnit společensko-kulturní rozhodnutí, kategorizovat a koncepčně zvážit závěry týkající se
společenských podmínek a vlivných kritérií a
uvést získané poznatky do celkového plánovacího procesu podle cílové skupiny.

Metodologická způsobilost:
Účastníci jsou schopni:




vypracovat průzkumy a analýzy týkající se plánování měst a daného území (UV, KA),
uskutečnit metodologická rozhodnutí vztahující se k urbánímu rozvoji, určit strukturální jednotky a
užít procedurální metody (SB, KA).

Společenská způsobilost:
Účastníci jsou schopni:






určit a interpretovat zájmy různých uživatelů a spolupracovat s nimi,
srozumitelným způsobem vysvětlit koncepce plánování a tím vzbudit zájem o plány obnovy a zmenšit možné
konflikty zájmů,
určit trendy ve vývoji trhu, ve společensko-kulturní oblasti a v oblasti budoucího rozvoje,
určit a specifikovat mezinárodní zájmy a
zhodnotit do jaké míry se dají plány použít a určit jejich omezení.

Metody výuky:
Vstupy odborníků, studijní cesty, mezinárodní výzkum, případové studie v oblasti rozboru a jeho využití, „roleplay“
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Obsah výuky:






Urbanistický rozvoj, formy evropského urbanistického vývoje
Plánování měst – rozbor a výzkum
Krajinářská architektura
Systém veřejných městských prostor ve světovém měřítku
Typologie nezastavěných prostor v mezinárodním i národním měřítku

Prokázání získaných znalostí:
Rozbor a zhodnocení reálného projektu
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12.4

Modul 4: Ochrana památek

Rozsah výuky / Celkový počet hodin: 60 h, Prezenční studium: 24 h, Samostudium: 36 h
ECTS: 2
ECVET: 2
Obecné cíle výuky:
Účastníci se zaobírají kulturními hodnotami z hlediska národního i mezinárodního v rámci budov a
architektonických celků vhodných k zachování. Zabývají se otázkou využití památek vzhledem k daným
předpisům z hlediska společensko-kulturních a tržních aspektů. Jsou obeznámeni s těmi aspekty, které musí
být zvažovány s ohledem na památky. Porozumí a umí použít nejdůležitější nástroje, metody a techniky
využívaných při ochraně památek.
Specifické cíle a metody výuky:
Odborná způsobilost:
Účastníci jsou schopni:








určit společenský kontext urbáního rozvoje budov a celků na národní i mezinárodní úrovni, zohlednit ho v
procesu návrhu i při jeho uskutečnění,
diskutovat praxi a problémy v urbání obnově v rámci EU a navrhovat strategie k jejich řešení,
porozumět fungování systému ochrany památek a také odpovídajícím úřadům v rámci EU a začlenit je,
určit a zavést požadavky ochrany památek z hlediska urbáního,
zvážit dotační programy s ohledem na trvale udržitelný urbání rozvoj v rámci rekonstrukcí,
určit specifické legislativní požadavky, vystupovat zodpovědně,
vytvořit koncepce využití památek a architektonických celků vzhledem k předpisům, které se jich týkají a
zavést ochranu, konzervaci, renovaci a/nebo údržbu, která z nich vyplývá.

Metodologická způsobilost:
Účastníci jsou schopni:





provádět analýzy kulturního dědictví a historických budov,
užít různé metody hodnocení a interpretace památek,
zdokumentovat výsledky pro administraci památek a pro dotčené úřady a
systematicky tyto včlenit do návrhu i realizace.

Společenská způsobilost:
Účastníci jsou schopni:







zacházet s kulturními hodnotami,
uplatnit zodpovědný a ochranářský postoj k zacházení s historickými a autentickými materiály,
shromáždit požadavky různých skupin uživatelů, interpretovat je z pohledu ochrany památek a prezentovat
výsledky vhodně pro danou cílovou skupinu,
poznat a určit nadnárodní zájmy a spolupracovat v rámci mezinárodních týmů,
vnímat ochranu památek jako ekonomický faktor a
vypracovat analýzu potenciálu, silných a slabých stránek památek a budov hodných ochrany.

Metody výuky:
Vstupy odborníků, studijní cesty, případové studie, cvičení
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Obsah výuky:




Základní principy v zachování památek
Nakládání s památkami
Využití a přidaná hodnota památek

Prokázání získaných znalostí:
Užití metod a/nebo adekvátních technik ve vlastním projektu
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12.5

Modul 5: Stavitelství

Rozsah výuky / Celkový počet hodin: 120 h, Prezenční studium: 48 h, Samostudium: 72 h
ECTS: 4
ECVET:4
Obecné cíle výuky:
Účastnící se seznámí se specifickými stavebními požadavky a zvláštnostmi při návrhu budov ve stávajícím
kontextu a naučí se je zapojit jak do návrhu, tak i do realizace projektů. Budou schopni zhodnotit technické
možnosti a typické slabiny, vysvětlit odpovídající poruchy a vyvinout, projednat a zrealizovat možná řešení.
Dále, s ohledem na demografické změny v rámci stávajícího obytného a pracovního prostředí, jsou účastníci
schopni určit, jak se napřed vyhnout bariérám ve stávajících objektech nebo jejich výskyt zmenšit a přijmout
nezbytná opatření. Pracují interdisciplinárně a zapojují specialisty jak do konceptu, tak do návrhu a realizace
projektu.
Specifické cíle a metody výuky:
Odborná způsobilost:
Účastníci jsou schopni:







určit typické nosné konstrukce a stavební metody starých objektů, zhodnotit jejich silné a slabé stránky,
zapojit je do rekonstrukce a také určit a zhodnotit poruchy staveb,
porozumět a použít statické standardy, které musí být zohledněny při rekonstrukci starých objektů,
určit konstrukčně-fyzikální problémy v kontextu s navrženými stavebními metodami,
porozumět problémům spojených s požární ochranou budov v rámci stávajícího kontextu a navrhnout koncept
této ochrany,
zhodnotit technické možnosti rekonstrukce nebo změny využití s ohledem na jednotlivé profese,
popsat hlavní požadavky při návrhu bezbariérového prostředí, užít princip “podporuj nezávislost, usnadni
využití prostředků a umožni levnější údržbu”, zapojit včas požadavky na stavby bez bariér s cílem
optimalizace prostoru pro handicapované občany s omezením pozdějších dodatečných nákladů.

Metodologická způsobilost:
Účastníci jsou schopni:




užít metodologických přístupů k objasnění otázek týkajících se statických aspektů,
provést průzkum budov, analyzovat užité stavební materiály, vypracovat seznam opatření a systematicky
definovat dané nedostatky,
vypracovat koncept pro požární ochranu při rekonstrukci objektu, navrhnout seznam priorit a stanovit náklady.

Společenská způsobilost:
Účastníci jsou schopni:




zapojit dotčené strany z různých technických disciplín do procesu plánování a realizace a porozumět jejich
metodám práce a argumentaci,
zapojit jednotlivé uživatelé a cílové skupiny do procesu plánování a realizace a s respektem a s uznáním
jednat s lidmi žijícími za daných podmínek,
analyzovat a zhodnotit rozličné situace a iniciativně jednat s danou mírou rizika.
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Metody výuky:
Vstupy odborníků, případová studie týkající se ohlasu na užité rekonstrukční metody, „role-play“, cvičení
Obsah výuky:






Statická hlediska při rekonstrukci památek
Stavebně-fyzikální hlediska při rekonstrukci památek
Požární ochrana
Poruchy staveb
Bezbariérové stavby

Prokázání získaných znalostí:
Návrh principu bezbariérového prostředí v rámci vlastního projektu rekonstrukce.
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12.6

Modul 6: Energie a Ekologie

Rozsah výuky / Celkový počet hodin: 90 h, Prezenční studium: 40 h, Samostudium: 50 h
ECTS: 3
ECVET: 3
Obecné cíle výuky:
Účastníci uchopí návrh a realizaci stavby ve stávajícím kontextu jako holistický proces. Do trvale udržitelného
návrhu a realizace zahrnou otázky spotřeby energií, ekologie a bezprostřední okolnosti daného objektu a
navrhnou uživatelsky optimální řešení. Jsou informováni o odpovídající legislativě EU, seznámeni s možnosti
úspory energií, umí zacházet s kontaminovanými prostory, pozemky a stavebními materiály a v neposlední
řadě umí zacházet s odpovídajícími nástroji a metodami a mají zkušenost s využíváním zdrojů v souladu s
ochranou životního prostředí.
Specifické cíle a metody výuky:
Odborná způsobilost:
Účastníci jsou schopni:







vypracovat komplexní ohodnocení objektu a jeho okolí,
navrhnout statické a technické opatření, uvážit náklady a energetickou úsporu, řídit realizaci těchto opatření a
využít obnovitelné ekologické zdroje energie,
dodržet legislativní požadavky, které jsou podstatné pro obdržení energetického certifikátu stavby ve
stávajícím kontextu,
dodržet podstatné předpisy pro nakládání s kontaminovanými prostory, pozemky a materiály,
určit a klasifikovat zdravotně závadné stavební materiály, odstranit a zlikvidovat je a použít jejich nezávadnou
alternativu,
vzít v úvahu technické požadavky v nakládání s kontaminovanými prostory, pozemky a materiály již při
vypisování tendrů, hodnocení nabídek a při řízení stavby.

Metodologická způsobilost:
Účastníci jsou schopni:




využít v praxi odpovídající nástroje, aritmetické postupy a doplňkové instrumenty,
profesionálně určit a zhodnotit potenciál renovace v kontextu hodnocení stávajícího kontextu,
vypočítat ziskovost budov, určit budoucí spotřebu energií, naplánovat možné směry vývoje a využít dotační
možnosti.

Společenská způsobilost:
Účastníci jsou schopni:




uvažovat o stavbách z hlediska jejich životního cyklu a osvojovat si zodpovědný přístup k životnímu prostředí,
odborně hájit odůvodněné požadavky v rámci rozhodovacího procesu, byt poradcem pro majitele objektu a
napomoci v rozhodovacích procesech,
určit potřebu zabezpečení služeb inženýrů a odborníků; související náklady odůvodnit investorovi, zadat a
hodnotit práci a spolupracovat se specialisty během návrhu a realizace projektu.

Metody výuky:
Vstupy odborníků, případové studie, zhodnocení ohlasů, „role-play“ (poradenství klientům)
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Obsah výuky:






Možnosti ve využití úspory energie ve výstavbě v rámci stávajícího kontextu
Předpisy pro úspory energie (EnEV) a evropská legislativa
Certifikát úspor energie pro stavební objekty
Využívání přírodních zdrojů
Nakládání se znečištěnými pozemky, materiály a prostory

Prokázání získaných znalostí:
Rozbor budov z hlediska spotřeby energií a/nebo z hlediska ekologického a určení možností jejich zlepšení
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12.7

Modul 7: Řízení projektu

Rozsah výuky / Celkový počet hodin: 90 h, Prezenční studium: 40 h, Samostudium: 50 h
ECTS: 3
ECVET: 3
Obecné cíle výuky:
Účastníci porozumí a budou schopni ohodnotit možnosti rozvoje budov a objektů v souvislosti s jejich
umístěním a navrhnout a realizovat tyto s použitím odpovídajících nástrojů. Ovládají návrh, vedení postupů a
nákladů ve stavebnictví v rámci stávajícího kontextu a jsou obeznámeni s odpovídajícími analytickými
metodami, postupy a nástroji pro úspěšnou a zacílenou realizaci projektů. Jsou schopni vést a koordinovat
jednání se zástupci různých odvětví a zájmových skupin a jsou dále schopni vyjednávat, zabývat se a
konstruktivně řešit konfliktní situace.
Specifické cíle a metody výuky:
Odborná způsobilost:
Účastníci jsou schopni:








vést podrobný rozbor stávajícího kontextu a určit možnosti rozvoje, určit potřeby, zhodnotit výsledky a
zohlednit koncepci rozvoje využití a prostoru; dále pak identifikovat místa pro rekonstrukci, navrhnout
odpovídající zásahy a zajistit jejich realizaci,
vypracovat, realizovat a dále využívat strategie a operační plány,
uplatnit nabídky z výběrových řízení a smluvních jednání s ohledem na VOB (Smluvní procesy ve
stavebnictví – Německo) a dohlížet na vedení výstavby,
ověřit nejčastější příčiny nepředvídatelných překážek a nezbytné doplňkové služby související s výstavbou ve
stávajícím kontextu a dále vytvořit strategie a podmínky k minimalizaci rizika,
využít nejnovější modely, postupy a způsoby výpočtu a programů při vedení rozpočtu a provádět jak kalkulaci
nákladů, tak i získávat informace o výdajích týkajících se výstavby ve stávajícím kontextu,
vyhodnotit možnosti a rizika stavebních opatření ve stávajícím kontextu s ohledem na typy smluvních stran,
typy smluv a specifikaci výběrových řízení; nabídnout operativní služby pro výběrové řízení a ke smluvnímu
vztahu,
porozumět hodnotícím postupům a procesům v rámci řízení výstavby ve stávajícím kontextu.

Metodologická způsobilost:
Účastníci jsou schopni:





vést návrh požadavků v souladu s „Architectural Programming“ a s předpisem DIN 18025 ,
určit a kontrolovat náklady na projekty ve stávajícím kontextu a udat náklady s ohledem na životní cyklus
stavby,
vypracovat časové harmonogramy, plány organizace a průběhu výstavby, koordinovat logistiku v rámci
staveniště a
zabezpečit hladký průběh jak stavebních tak i obchodních podmínek.

Společenská způsobilost:
Účastníci jsou schopni:



koordinovat a vést projekty ve všech stupních návrhu a realizace, vést jednání a transparentně
zprostředkovat jejich výsledky jak projekčnímu týmu, tak i smluvním stranám,
vyjasnit požadavky všech zainteresovaných účastníků a urovnávat konfliktní situace,
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vyhodnotit rizikovost projektu ve stávajícím kontextu a zprostředkovat ho všem zainteresovaným stranám,
vyjednávat o nabídkách od samého začátku až k podepsání smluv a
zhodnotit výhody externě využívaných služeb.

Metody výuky:
Vstupy odborníků, „role-play“, případová studie zahrnující i ostatní moduly výuky, cvičení
Obsah výuky:







Řízení prostoru, ploch a uvolněných parcel
Řízení objektů ve stávajícím kontextu a stavební dozor
Řízení nákladů
Zvláštní požadavky při vypisování výběrového řízení a výběru dodavatele
Zvláštní požadavky na řízen výstavby
Moderování a prezentační techniky

Prokázání získaných znalostí:
Vedení poměrně složitého jednání s několika partnery s různým profesním zaměřením a provázené se zápisy
z jednání.
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12.8

Modul 8: Mezi-kulturní kompetence a evropská profesní zkušenost

Rozsah výuky / Celkový počet hodin: 60 h, Prezenční studium: 42 h, Samostudium: 28 h
ECTS: 2
ECVET: 2
Obecné cíle výuky:
Účastnící chápou mezi-kulturnímu dění jako dynamický proces. Jsou schopni se přizpůsobit mezi-kulturní
spolupráci a jejím zvláštnostem a ovládají nezbytné jak komunikační tak i technické a společenské dovednosti
pro spolupráci se zástupci rozdílných evropských kulturních sfér. Účastníci jsou schopni se celoživotně
vzdělávat a cestovat; jsou flexibilní jak ve svém přístupu tak i ve výsledku své práce; jsou schopni využít
synergických efektů ze spolupráce v mezinárodních týmech.
Specifické cíle a metody výuky:
Odborná způsobilost:
Účastníci jsou schopni:





obdržet a pracovat s kulturně odlišnými daty z různých zemí v rámci procesu návrhu a realizace projektu i
pracovat v jazykově různých podmínkách,
se obeznámit se základy “diversity management“, jako nástroje k dosažení daných cílů,
porozumět kulturně odlišným studiím a rozborům v rozmanitých situacích, zhodnotit a uplatnit jejich výsledky
ve vztahu k projektu a
vést v patrnosti evropské profesní sítě a formy spolupráce týkající se oblasti architektury a příbuzných oborů
a jsou schopni tyto zhodnotit a využít za různých okolností.

Metodologická způsobilost:
Účastníci jsou schopni:





flexibilně používat takové metody výuky, které zohledňují kulturní odlišnosti mezinárodních účastníků,
zavést a používat techniky adaptability pro využití a zapojení výzvy, kterou je přítomnost odlišného kulturního
prostředí,
využít zkušenosti s moderováním za účelem práce v mezinárodních týmech,
použít specifické výzkumné nástroje a využití mezinárodních zdrojů.

Společenská způsobilost:
Účastníci jsou schopni:






vytvářet a udržet kontakty s mezinárodními partnery,
určit kulturní vzory chování a hodnot, zhodnotit kulturní způsoby vyjadřování,
koordinovat a vést projekty s mezinárodní účastí a tyto pokud je nezbytné i zprostředkovávat,
koordinovat a vést jednání a schůzky s mezinárodně obsazenými týmy, nahlédnout konfliktní situace a
konstruktivně s nimi nakládat,
určit a zhodnotit důvody narušené mezi-kulturní komunikace, vytvořit a realizovat zacílená řešení; dále se
adaptovat na pracovní a životní podmínky v hostující zemi.

Metody výuky:
Vstupy odborníků, modelová hra s přímou zpětnou vazbou z ostatních zemí, mezinárodní internetová
konference, cvičení
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Obsah výuky:










Definice pojmu kultura/kulturní koncepce, kulturní standardy
Předsudky a stereotypy, kulturní vzorce chování a nepochopení
Základní principy “mezi-kulturní způsobilosti”
Mezi-kulturní kompetence
Části řízení mezinárodní kompetence
Rámec profesionality architektů a specialistů v Evropě
Evropské formy spolupráce
Nástroje výzkumu a mezinárodní zdroje
Ekonomické a technické zájmové skupiny a sitě v napříč Evropou

Prokázání získaných znalostí:
Kolokvium
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13 Mezinárodní a specifické národní moduly/Návrhy pro operační
výměnný plán zkušeností
Anotace:
Operační plán byl vytvořen před procesem hodnocení, proto obsahuje moduly 1 až 7. Modul 8 byl vytvořen na
právě na základě tohoto hodnocení a sledování národní agenturou, které proběhlo 15. dubna 2008 v Bonnu.
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