
Studijní plán doktorského studia programu Design 2021-22

Předmět kód semestr z, klz, zk garant

Základy vědecké práce 521DDZVP zimní zk prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Filosofie a sociologie 513DDFS5 letní zk doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Nauka o designu III 550DDND3 zimní zk doc. Ing. arch. Patrik Kotas

Doktorandská propedeutika D05DDRP letní zk doc. Dr. Ing. Václav Liška / FSv

Teorie designu 513DDTD zimní zk prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc., Mgr. Hubert Guzik, Ph.D.

Témata současné architektonické tvorby 513DDSAT letní zk doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Design fasád 529DDF letní zk prof. Ing. arch. Vladimír Krátký

Intermediální tvorba a pokročilé technologie v designu D05DDIT letní zk Roman Berka

Pokročilá psychologie v HCI D05DDHCI zimní zk prof. Ing. Pavel Slavík

Informace pro vědu a výzkum 513DDIVV zimní zk Mgr. Michaela Morysková

Tělesná výchova celý rok z garant dle Bc, Mgr. programu

Pro všechny obory je povinná jazyková příprava z jednoho světového jazyka resp. druhého jazyka

Anglický jazyk 526DOJA celý rok zk PhDr. Kateřina Valentová

Francouzský jazyk 526DOJF celý rok zk Mgr. Ing. Zuzana Krýzlová

Německý jazyk 526DOJN celý rok zk Mgr. Ing. Zuzana Krýzlová

Pro všechny obory jsou povinné následující kontroly a zkoušky, na které je třeba se v termínu přihlásit

Workshop I zimní z prof. Dr.-ir. Henri Achten, Ph.D.

Workshop II zimní z prof. Dr.-ir. Henri Achten, Ph.D.

Studie k disertační práci - Design STDD celý rok zk školitel

Individuální studijní plán (ISP) sestavuje doktorand po dohodě se školitelem. ISP doktoranda odsouhlasuje školitel i předseda ORO. ISP musí obsahovat 

6 předmětů a jazyk. Z toho 2 předměty jsou povinné společné, 4 předměty jsou povinně volitelné. Jazyková příprava je prokazována zkouškou nejméně z 

jednoho světového jazyka (zpravidla angličtiny) nebo certifikátem jazykové způsobilosti, který uzná příslušná katedra jazyků.

Předměty volitelné

Povinné předměty společné - 2

Pro obor Průmyslový design jsou povinné dva společné předměty.

Povinné předměty volitelné - 4

Do souboru povinných odborných předmětů je možné zařadit navíc dva předměty ze studia v magisterském studijním programu, jestliže doktorand prokazuje podstatnější 

neznalosti v daném oboru a předmět ve svém magisterském studiu neabsolvoval. Doktorand může po dohodě se školitelem absolvovat i další předměty, které nemusí být 

vždy zakončeny zkouškou. ISP může kromě předmětů vyučovaných ČVUT obsahovat i předměty vyučované jinou vysokou školou. 

Studijní blok v ISP je rozvržen maximálně na 4 semestry u prezenční formy studia nebo maximálně na 6 semestrů u kombinované formy studia.

Zahájení výuky 23. září 2021 doktorským workshopem na FA ČVUT v Praze, 1. patro, místnost č. 152, výuka dále probíhá v sudé čtvrtky (jednou za 14 

Vyučuje se jeden blok 4 výukových hodin (9.00-12.00hod), následovaný dalšími dvěma volnými bloky výuky dle osobní dohody s garantem předmětu

Další čtyři předměty se vybírají ze seznamu všech předmětů tak, aby se v ISP neopakovaly.


