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Vážená doktorandko, vážený doktorande,  
naši milí noví kolegové,

vstupujete do doktorského studia, které je na Fakultě architektury ČVUT v Praze 
akreditováno pro studijní program Architektura a urbanismus, studijní program Design 
a studijní program Smart Cities. Tyto doktorské studijní programy (DSP) jsou zaměřeny na 
systematickou výchovu k samostatné i týmové tvůrčí vědecké, výzkumné a vysokoškolské 
pedagogické práci. V programu Architektura a urbanismus to je práce v oblastech teorie 
architektury, architektonické tvorby, urbanismu a územního plánování, dějin architektury, 
památkové péče, konstrukcí a technologií a krajinářské architektury ❶, v programu 
Design v oblasti průmyslového designu ❷ a v programu Smart Cities ❸ v oblasti tvorby 
pokročilých systémových řešení v organismech měst. Vědecká výchova v doktorských 
studijních programech je v úvodu zaměřena obecně na osvojení si metodologie vědecké 
práce daného oboru, na niž navazuje postupné zpracování jednotlivých výzkumných fází 
studovaného tématu pod dohledem školitele. Disertační prací odevzdanou v závěru studia 
pak doktorand prokazuje svou schopnost samostatně i týmově vědecky pracovat.

Studijní programy na Fakultě architektury ČVUT v Praze se hlásí k jedné z nejstarších 
nepřerušených evropských linií vysokoškolské výuky architektury sahající až před 
období Gerstnerovy transformace, kdy byl na tehdejší pražské technice na popud 
Františka hraběte  Kolowrata zřízen samostatný odbor stavitelský, jehož prvním 
profesorem byl v roce 1803 jmenován císařem Františkem I. významný vídeňský, později 
pražský, architekt a urbanista Georg Fischer. Gerstnerova transformace provedená 
v roce 1806 podle Mongeovy pařížské École polytechnique byla založena na společné 
výuce základních přírodovědných disciplín, z nichž se následně rozvětvovaly jednotlivé 
odbornosti. Obdobně je koncipován i DSP Architektura a urbanismus: jako rozvětvující 
se kmen se společným základem, mezioborově prostupný, s maximální možnou 
variabilitou předmětové nabídky napříč všemi pěti zaměřeními tak, aby mohly být 
vaše individuální studijní plány sestaveny buď jako úzce specializované, nebo jako 
mezioborově propojené. Na obdobném principu je do doktorského studia včleněn i DSP Design, v němž je možné 
zapisovat si předměty DSP Architektura a urbanismus a naopak, v DSP Architektura a urbanismus je možné zapisovat 
si i předměty DSP Design.

V duchu Gerstnerovy koncepce polytechniky spolupracuje Fakulta architektury ve vědeckém výzkumu rovněž 
s ostatními součástmi ČVUT, ať již s Fakultou stavební (například výzkum vlivu seismicity na historické objekty nebo 
výzkum možnosti zesilování historických mostů), Kloknerovým ústavem (například výzkum spolehlivosti nosných 
konstrukcí památkově chráněných industriálních staveb), Fakultou elektrotechnickou - Institutem intermédií (výzkum 
prostředí osob se sníženou orientací), Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky - CIIRK (chování osob ve 
veřejném prostranství), Fakultou dopravní (výzkum smart cities) nebo Fakultou strojní či Fakultou jadernou a fyzikálně 
inženýrskou (Design). Tuto spolupráci dále rozvíjí podporou sdružených výzkumných týmů, do nichž jsou zařazováni 
i studenti doktorského studia jiných součástí ČVUT, a to jak v rámci Studentské grantové soutěže (SGS), tak v rámci 
externích výzkumných grantů. 

Naši doktorandi vyjíždějí během svého studia rovněž na zahraniční výzkumné pobyty (z nedávno realizovaných to 
byly stáže například na TU Wien, ETH Zürich nebo Université Paris), kde se zapojují do tamních výzkumných týmů.

Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám, aby vám doktorské studium na naší fakultě pomohlo vstoupit do sice nelehkého 
a na první pohled šedivého, ve skutečnosti však úžasně rozmanitého a barevného vědeckého světa.

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 
proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost

ÚVODNÍ SLOVO
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❶  Program Architektura
a urbanismus (A+U), 
rozdělen na
pět zaměření:
• Architektura, teorie 
a tvorba (ATT) 
• Urbanismus a územní 
plánování (UUP)
• Dějiny architektury 
a památkové péče (DAPP) 
• Architektura, konstrukce 
a technologie (AST) 
• Krajinářská architektura 
(KA).

❷  Program Design (D),
obsahuje jeden studijní
obor, a to Průmyslový
design.

❸  Program Smart 
Cities (SC), společně 
vypsaný program 
s Fakultou dopravní ČVUT, 
obsahuje studijní obor 
Smart Cities.

https://www.fa.cvut.cz/cs
https://www.fa.cvut.cz/cs
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KONTAKTY

Oddělení pro vědu, výzkum a uměleckou činnost 

Na referentku pro doktorské studium (DS) se můžete obracet se všemi 
záležitostmi souvisejícími se studiem. Na oddělení pro vědu, výzkum 
a uměleckou činnost probíhají především zápisy ke studiu, kontrola plnění 
individuálního studijního plánu, odevzdávají se zde veškeré podklady ke státním 
zkouškám včetně přihlášek k obhajobě disertační práce. Je zde možné podat 
žádosti ohledně přestupů, přerušení studia, vyškrtnutí zapsaného předmětu 
a dalších souvisejících záležitostí. Oddělení rovněž zajišťuje agendu stipendií 
a administrativu spojenou s přijímacím řízením.

Proděkanát pro vědu, výzkum a uměleckou činnost

Na proděkana pro vědu, výzkum a uměleckou činnost se můžete obracet se 
složitějšími dotazy týkajícími se Vašeho studia. Do jeho kompetencí spadá 
například koncepce studijních programů, příjímací a přezkumné řízení, poplatky 
spojené se studiem a stipendia, péče o studenty se speciálními potřebami, 
rozvrhování výuky, kontrola a evaluace výuky nebo spolupráce se vzdělávacími 
institucemi. 

Proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost zastupuje ve studijních 
záležitostech děkana.

01
ADRESA FA ČVUT

Fakulta architektury ČVUT
Thákurova 9
166 34 Praha 6 – Dejvice

ADRESA ČVUT

České vysoké učení technické 
v Praze
Jugoslávských partyzánů 1580/3 
160 00 Praha 6 - Dejvice 

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

KOORDINÁTORKA DOKTORSKÉHO STUDIA 642
místnost

zdrahalova@ 
fa.cvut.cz 

508
místnost

PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A UM. ČINNOST

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. martin.pospisil@
fa.cvut.cz
+420 224 356 284

REFERENTKA DOKTORSKÉHO STUDIA

Ivana Christová

150
místnost

chrisiva@fa.cvut.cz
+420 224 356 227 

úřední hodiny
po, út, čt 9.00–11.00 
st 14.00–15.30 

02
ZÁKLADNÍ 
INFORMACE

Studijní programy

Doktorské studium probíhá v akreditovaném studijním programu: 

Disertační 
práce musí 
být podána 
nejpozději do 
6 let od zápisu 
do studia.

Doktorské studium se uskutečňuje 
ve dvou formách studia:

Prezenční:  
standardní doba studia v prezenční 
formě je čtyři roky (za běžné 
přítomnosti doktoranda na školicím 
pracovišti)

Kombinované:  
sedmileté studium

Absolventi získají titul Ph.D.

Doba studia

Doba studia je doba od prvního 
zápisu do studia až po ukončení 
studia. Do doby studia se započítávají 
všechna přerušení studia. Výjimkou 
je přerušení po uznanou dobu 
rodičovství u studentů-rodičů, 
které se nezapočítává do doby 
studia. Stipendium se vyplácí 
pouze studentům prezenční formy 
studia. Je vypláceno po dobu 
studia, která nepřekročí standardní 

dobu studia; do této doby studia se 
započtou všechny doby předchozích 
neúspěšných studií v doktorských 
studijních programech v jakékoli 
formě studia. 

Disertační práce musí být podána 
nejpozději do 6 let od zápisu do studia. 
Studentovi, který disertační práci v tomto 
termínu nepodal a tuto skutečnost řádně 
neomluvil nebo omluva nebyla děkanem 
uznána, se ukončuje studium. Studium 
musí být ukončeno do 7 let od zápisu 
do studia. Speciální pravidla platí pro 
studenty s dětmi do tří let.

Doktorandi na ústavech 

Doktorandi podle příslušnosti svého 
školitele náleží k jednotlivým ústavům 
na fakultě. Ústavy mohou pro 
doktorandy pořádat akce nad rámec 
společných aktivit. Patří sem například 
pravidelná společná setkání školitelů 
a doktorandů – tzv. dokkluby, semináře, 
prezentace, diskuze nad připravovanými 
grantovými žádostmi apod. 

1. ARCHITEKTURA A URBANISMUS (A+U)

v zaměření: • Architektura, teorie a tvorba (ATT)
•  Urbanismus a územní plánování (UUP)

•  Dějiny architektury a památková péče (DAPP)

•  Architektura, konstrukce a technologie (AST)

• Krajinná architektura (KA)

2. DESIGN (D)

v oboru: • Průmyslový design

3. SMART CITIES (SC)

v oboru: • Smart Cities



Všechny důležité 
informace naleznete 
na stránkách FA pod 
záložkou Studium / 
Obecné / Doktorské 
studium.
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Povinnosti doktoranda

❶ ARCHITEKTURA A URBANISMUS

Předseda
prof. Ing. arch. Michal Kohout

Interní členové
prof. Dr. Ir. Henri Achten, Ph.D.
prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.
prof. Ing. arch. Jan Jehlík
doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.
doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.

Externí členové
Ing. arch. Pavel Hnilička Dipl. NDS 
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
RNDr. Jiří Sádlo, CSc.
doc. Dr. Ing. Alena Salašová

❷ DESIGN

Předseda
prof. ak. soch. Marian Karel 

Interní členové
prof. ak. soch. Marian Karel
prof. akad. arch. Jan Fišer
prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.
prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
prof. Ing. arch. Vladimír Krátký
doc. Ing. arch. Patrik Kotas
doc. Ing. Zdeněk Mikovec, Ph.D.
MgA. Martin Tvarůžek
MgA. Josef Šafařík, Ph.D.
MgA. Filip Streit

Externí členové
prof. akad. soch. Peter Paliatka
prof. Mgr.A. Jan Němeček
prof. akad. arch. Jiří Pelcl, Dr. h. c.
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD
PhDr. Iva Knobloch
PhDr. Lenka Žižková
Mgr. Jiří Hulák

❸ SMART CITIES

Předseda
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. 

Interní členové: 
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. 
FEng. EUR ING 
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D. 
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. 
doc. Ing. Akad. arch. Jiří Klokočka 
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. 
doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. 
prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. 

Externí členové
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. 
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. 
prof. Ing. Aleš Janota, PhD. Euring. 
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. 
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 

Složení rad programů

MEZI 
POVINNOSTI 
DOKTORANDA 
PATŘÍ

Absolvování předmětů

Odevzdání textu „Stav poznání“ školiteli

Vypracování studie a obhajoba její rozpravy

Státní doktorská zkouška

 Minimálně 4 příspěvky na konferencích 
publikované ve sbornících (nebo 2 články v recenzovaném časopise či kapitoly  
v recenzované knize), z toho polovina v angličtině (možná taky němčina nebo francouzština).  
Možná kombinace obou (2+1).

Aktivní účast na doktorském workshopu 
do doby obhájení studie

  Vědeckovýzkumná nebo pedagogická činnost
Je na vedoucím ústavu, zda bude vyžadovat od svých doktorandů pedagogickou činnost, 
nebo zda je zaměstná jinou prací pro ústav, například zapojením do výzkumu. Rozsah takové 
práce jsou 2-3 dny v týdnu.

Zahraniční stáž v prezenční formě studia
Součástí povinností studenta v doktorském studijním programu je absolvování studia na 
zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo jiná forma přímé účasti studenta 
na mezinárodní spolupráci, zejména účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky 
publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí. 

https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/doktorske-studium
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/doktorske-studium
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/doktorske-studium


76

04
CO JE DOBRÉ 
MÍT / VĚDĚT 
OD PRVNÍHO 
DNE

Průkaz studenta ČVUT/ISIC

Průkaz budete potřebovat pro:
•  vstup do budovy FA a jiných součástí 

ČVUT
•  vstup do učeben a přednáškových 

místností na FA
•  průchod na FSv přes spojovací můstek
•  placení v menzách, v Archicafe 

a v Mega Buf Fatu na FSv
•  půjčení knih v knihovnách ČVUT 

a v NTK
• parkování v budově FA
•  pro tisk na samoobslužných 

tiskárnách
• zapůjčení nářadí v dílnách

Průkaz si vyřídíte ve Vydavatelství 
průkazů ČVUT, Bechyňova 3. Vydání 
průkazu studenta ČVUT je zdarma. 
První průkaz typu student ČVUT/ISIC 
stojí 380 Kč, prodloužení průkazu stojí 
180 Kč (nelze zde platit kreditní kartou).
Průkazy ISIC pro 1. ročníky lze vyhotovit 
nejdříve od 1. září. Aby Vám mohl být 
některý z průkazů vydán, musíte mít 
aktivní účet v IS ČVUT, což je zpravidla 
1–2 dny po zápisu do studia. Žádost 
je možné vyřídit pouze osobně, po 
předložení dokladu totožnosti a barevné 
fotografie (pasový formát, světlé 
pozadí), případně se přímo na místě 
můžete nechat digitálně vyfotografovat.

Přístup do KOSu

Co je to KOS? Jedná se o studijní 
informační systém, do kterého budete 
zadávat svůj individuální studijní plán.
Zároveň se přes něj přihlašujete na 
veškeré zkoušky, po jejich absolvování 
zde uvidíte zapsanou známku a můžete 
si zde kontrolovat počet splněných 
předmětů. 

Přihlášení do aplikací ČVUT

•   Po zápise obdržíte ve Vydavatelství 
průkazů ČVUT (Bechyňova 2571/3, 
160 00 Praha 6-Dejvice) průkaz 

studenta pro vstup do budovy FA 
a dostanete přidělenou mailovou 
adresu s koncovkou @cvut.cz. 
Na FA dostanete od IT oddělení 
v druhém podlaží mailovou adresu 
s koncovkou @fa.cvut.cz. Obě 
přidělená hesla si můžete změnit.  
Tyto adresy platí po celou dobu 
studia a pouze na ně přicházejí 
informace od vyučujících, z Oddělení 
pro vědu, výzkum a uměleckou 
činnost nebo z KOSu. Poštu 
z fakultní adresy lze přesměrovat na 
váš soukromý mail.

•   Na usermapu si můžete zpřístupnit 
internetovou síť eduroam. Eduroam 
je bezpečná a celosvětová 
roamingová WiFi infrastruktura 
vyvíjená a provozovaná mezinárodní 
výzkumnou a vzdělávací komunitou. 
Umožňuje studentům, vědcům 
a personálu participujících 
organizací získat přístup k Internetu 
všude, kde je síť eduroam dostupná.

•   Pro práci v online prostoru používá 
celé ČVUT platformu Microsoft 
Teams. Teams spojuje vše potřebné 
do jednoho sdíleného pracovního 
prostoru, kde můžete chatovat, 
pořádat schůzky, sdílet soubory 
a pracovat s ostatními aplikacemi. 
Pro vstup do Teams použijte 
přihlašovací údaje k účtu ČVUT ve 
formátu: username@cvut.cz a heslo 
ČVUT.

•   Pro vstup do KOSu používáte stejné 
přihlašovací údaje jako do účtu ČVUT

Připojení Wi-Fi FA

CTU-FA-Students 
heslo: FAs3xs3x

eduroam
přihlašovací jméno:  
cvutlogin@cvut.cz

*cvutlogin je Vaše přihlašovací jméno 
do KOSu. Heslo si sami nastavíte na 
usermap.cvut.cz po přihlášení jako 
do KOSu.

3 KROKY 
JAK ZÍSKAT 
ID KARTU

Aktivujte si účet v IS ČVUT → Dostavte se osobně s dokladem totožnosti do Vydavatelství průkazů ČVUT → Nechte se vyfotit

1 2 3

Pro sjednání 
schůzky ve 
Vydavatelství 
průkazů ČVUT 
v Praze si vytvořte 
elektronickou 
rezervaci, abyste 
nemuseli dlouho 
čekat ve frontě.

03
AKADEMICKÝ
ROK

Harmonogram 

Semestr má celkem 13 týdnů výuky, 6 týdnů zimní zkouškové období, 6 týdnů 
letní zkouškové období.

Po 13. týdnu výuky v ZS jsou 2 týdny zimní prázdniny.

září leden březen červenec

LETNÍ SEMESTR (LS)

09 10 11 12 01 02 03 04 05 07 08 0906

ZIMNÍ SEMESTR (ZS)

•  zápis do studia pro studenty začínající 
doktorské studium

•  zápis do pokračování studia, platí pro všechny 
studenty po celou dobu studia

•  informační schůzka pro studenty prvního 
ročníku doktorandů

•  odevzdání hodnocení doktoranda za 
uplynulý semestr

•  uzávěrka přihlášek ke státní doktorské zkoušce 
a obhajobě disertační práce (zimní termín)

září

• doktorandský workshop
•  odevzdání individuálního studijního plánu 

u studentů prvního ročníku

říjen

•  odevzdání hodnocení doktoranda za 
uplynulý semestr

•  státní doktorské zkoušky a obhajoby 
doktorských disertačních prací (zimní termín)

•  uzávěrka přihlášek ke státní doktorské zkoušce 
a obhajobě disertační práce (letní termín)

únor

•  termín pro podání přihlášek k přijímacímu 
řízení do doktorského studia

duben

• termín přihlášení se na doktorský workshopkvěten

•  státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských 
disertačních prací (letní termín)

červen

•  termín odevzdání short paperu na 
doktorský workshop

srpen

Důležité termíny →

www.kos.cvut.cz
www.kos.cvut.cz
https://usermap.cvut.cz/
usermap.cvut.cz
https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/kategorie-sluzeb/prukazy-cvut/
https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/kategorie-sluzeb/prukazy-cvut/
https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/kategorie-sluzeb/prukazy-cvut/
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05
PRŮBĚH 
DOKTORSKÉHO 
STUDIA

Zápis 

Studenti všech ročníků doktorského 
studijního programu jsou povinni se 
na začátku každého akademického 
roku zapsat podle pokynů oddělení pro 
vědu, výzkum a uměleckkou činnost. 
Student může být ze závažných důvodů 
ze zápisu omluven, pokud to oddělení 
pro vědu, výzkum a uměleckou činnost 
oznámí písemně před začátkem 
zápisu.  Nedostaví-li se student bez 
omluvy k zápisu do dalšího ročníku, 
bude mu podle ustanovení § 56 
odst. 1 písm. b) zákona o vysokých 
školách ukončeno studium. Při zápisu 
se odevzdává sebehohodnocení 
doktoranda. Formulář je ke stažení na 
stránkách doktorského studia. 

Školitel

Školitel je garant odborného 
programu doktoranda a tématu jeho 
disertační práce. Doktorand zejména 
s ním konzultuje své záležitosti 
týkající se studia. Školitel má právo 
se účastnit všech jednání o průběhu 
studia doktoranda, a to i případného 
jednání disciplinární komise. Školitel 
se vyjadřuje ke všem žádostem 
doktoranda a je bez zbytečného 
odkladu informován o tom, jak o nich 
bylo rozhodnuto. V případě, že téma 
disertační práce vyžaduje potřebu 
specifického vedení nebo profesních 
konzultací, které nemůže vykonávat 
školitel, mohou být jmenováni 
nejvýše dva školitelé-specialisté, kteří 
zabezpečují se školitelem dohodnutou 
část odborné výchovy doktoranda. 
Školitelem-specialistou je zpravidla 
přední odborník a navrhuje ho školitel.

Individuální studijní 
plán ISP

Každý doktorand studuje podle svého 
vlastního individuálního studijního 
plánu. ISP je základním dokumentem 
individuální odborné výchovy 
doktoranda. Je sestaven doktorandem 
po dohodě se školitelem. ISP se 
nejpozději do jednoho měsíce po 
zahájení studia předkládá ke schválení 
předsedovi oborové rady programu. 
Po schválení je ISP závazný.
ISP obsahuje název disertační práce, 
zvolené předměty, termíny jejich 
plnění, termín absolvování studie 
a samostatnou vědeckovýzkumnou 

činnost doktoranda, související 
s řešením jeho disertační práce. 
ISP se vyplňuje dvakrát - 
jednou v elektronické podobě 
v KOSu (popsáno v kapitole Jak na 
individuální studijní plán v KOS) 
a podruhé v papírové podobě. 
Formulář je k dispozici na stránkách 
doktorského studia. Podepsaný Vámi 
a Vaším školitelem ho odevzdejte 
na oddělení pro vědu, výzkum 
a uměleckou činnost.

Součástí náplně ISP doktoranda 
v prezenční formě studia může 
být pedagogická praxe, sloužící 
především k rozvinutí prezentačních 
dovedností.

Změny v ISP nebo ve studiu studijního 
programu mohou představovat 
zejména:
• volbu jiného předmětu
•  změnu časového harmonogramu 

ISP (prodloužení studia)
• přerušení studia
•  změnu formy studia – přestup 

z prezenční do kombinované formy 
nebo naopak

• změnu školitele.

Součástí povinností studenta 
v doktorském studijním programu 
je absolvování stáže na zahraniční 
instituci v délce nejméně jednoho 
měsíce nebo jiné formy přímé účasti 
studenta na mezinárodní spolupráci, 
zejména účast na mezinárodním 
tvůrčím projektu s výsledky 
publikovanými nebo prezentovanými 
v zahraničí.

Podpora výjezdu 
doktorandů na zahraniční 
university a výzkumná 
pracoviště

Pro výjezdy do zahraničí je možné 
využít dva typy pobytů – studijní 
a pracovní. Studijní pobyty jsou 
dostupné zaměstnancům školy 
a vyžadují, aby FA měla s danou 
universitou uzavřenou bilaterální 
dohodu. Studijní pobyty jsou 
krátkodobé, od 5 do 30 dnů nebo 
dlouhodobé, od 2 do 12 měsíců. Pro 
pracovní pobyty nemusí být s danou 
společností uzavřená bilaterální 
dohoda a mají pouze dlouhodobou 
povahu od 2 do 12 měsíců. Konkrétní 
podrobné informace naleznete zde.

Důležité formuláře 
ke stažení naleznete 
na webových 
stránkách fakulty. 

JAK NA 
INDIVIDUÁLNÍ 
STUDIJNÍ PLÁN 
V KOS

1. www.kos.cvut.cz → Zadejte své přihlašovací jméno a heslo (dostali jste 
ve Vydavatelství průkazů ČVUT)

2. Předměty → Individuální studijní plán

3.
Předměty můžete přidat podle kódu nebo názvu – obojí najdete ve 
Studijním plánu. Předměty si doktorand vybírá sám v součinnosti se 
svým školitelem podle zaměření své disertační práce.

! DO ISP VYPLNÍTE VŠECHNY PŘEDMĚTY. KTERÉ MÁTE V PLÁNU 
STUDOVAT BĚHEM CELÉHO DOKTORSKÉHO STUDIA.

4.
Vyberte lhůtu - do kdy plánujete předmět splnit. Nejzazší termín splnění 
předmětů najdete v části Povinnosti doktoranda (závisí na charakteru 
studia prezenční/kombinovaný). 

5. Vyberte, zda se jedná o odborný, volitelný předmět, nebo o odbornou 
jazykovou přípravu.

6.

Předmět přidejte, opakujte pro všechny předměty, které budete chtít 
v průběhu studia absolvovat. To se týká i studie a státní závěrečné 
zkoušky - kódy k těmto „předmětům“ najdete v aktualizovaném 
Studijním plánu. Nejzazší termín obhajoby studie a státní závěrečné 
zkoušky najdete v části Povinnosti doktoranda (závisí na charakteru 
studia prezenční/kombinovaný).

7. Po domluvě s pracovištěm, které předmět vyučuje, je možné zapsat si 
předměty z jiných fakult.

8.
Až budete mít sestavený ISP, poproste školitele o jeho odsouhlasení 
(odsouhlasí stiskem tlačítka ve svém rozhraní KOS). Před odsouhlasením 
ISP školitelem je možné volně odebírat a přidávat předměty.

9. ISP vytvořený v KOSu není třeba tisknout. 

! OZNAČENÍ PŘEDMĚTŮ, KTERÉ BUDETE NAVŠTĚVOVAT 
V AKTUÁLNÍM SEMESTRU.

Pokud bude v následujícím semestru předmět vypsán, objeví se v poli 
„akce“ zkratka aktuálního semestru. Pro zápis předmětu do zimního 
semestru 2020/21 to je například akce B201. Kliknutím na tuto akci si 
předmět zapisujete v tomto semestru. Předměty, vypisované v letním 
semestru nebo příští rok, získají svojí „akci“ až nadejde jejich čas, nyní 
není možné si je zapsat (zůstávají ale připravené ve vašem ISP).

Zápis předmětu lze zrušit v části Předměty → Zapsané předměty 
doktoranda.

Změnu ISP je možné provést vždy v době zápisu do studia (v září). 
Za tímto účelem je třeba vytvořit v KOS nový ISP (původní tam zůstane 
uložen) a na oddělení pro vědu, výzkum a umělecku činnost přinést 
novou podepsanou papírovou verzi.

Pokud je ISP vrácen k přepracování, je třeba zjistit, z jakého důvodu 
(špatně zařazené předměty do rubrik povinné, volitelné, chybné termíny 
splnění předmětů....). Pokud si student neví rady, zjistí, zda ISP byl vrácen 
školitelem, vedoucím ústavu či zástupcem oborové rady programu 
a konzultuje buď s ním nebo s referentem odd. vědy.

https://studujvesvete.cvut.cz
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/doktorske-studium
www.kos.cvut.cz
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❸  SMART CITIES – PŘEDMĚTY

TYP NÁZEV GARANT PŘEDMĚTU

Povinné*

Solutions of Smart and Resilience Cities prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., FEng, 
EUR ING

Smart Cities in Context of Contemporary Thinking Mgr. Martina Sedláková, M.A., Ph.D.

Foreign Language PhDr. Klára Lancová, Ph.D.

Povinně volitelné

Smart Mobility prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. 

Mathematical Methods of Data Analysis doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. 

Theory of Spatial Development prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. 

Research Methodology prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. 

Sustainable Cities and City Logistics doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D. 

Integration of Urban Systems doc. Ing. arch. Akad. arch. Ir. Jiří Klokočka 

Modeling for Territory Development doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. 

Data Mining and Big Data doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský 

Technology and Security of Sensor Networks doc. Ing Václav Jirovský, CSc. 

Traffic Microsimulation Ing. Jan Krčál, Ph.D. 

Urban Construction prof. Ing. arch. Jan Jehlík 

Volitelné Scientific English prof. dr. ir. Henri Achten 

Předměty

Předměty jsou jednosemestrální. 
Nejzazší termín pro absolvování 
předmětů je konec 4. semestru. Do 
ISP se zapisují dva povinné základní 
teoretické předměty, dále jeden 
povinný předmět z oblasti vědeckých 
informací a odborný jazyk, které 
jsou společné pro všechna zaměření 
DSP. Dalším povinným předmětem 
je předmět profilujícího základu 
specifický pro zvolené zaměření 
studia (ATT, UUP, DAPP, AKT nebo 
KA) a aspoň jeden povinně volitelný 

předmět, který doktorand volí se 
souhlasem školitele a s ohledem na 
zaměření své disertační práce. Povinně 
volitelný předmět je možné sestavovat 
z nabídky celého doktorského 
studijního programu. 

V případě příchodu studenta z jiné 
fakulty nebo z jiné vysoké školy má 
školitel možnost připojit až dva další 
předměty z magisterského studia 
FA ČVUT. V odůvodněných případech 
(například mezioborové zaměření 
disertační práce) mohou být do ISP 
zapsány i další předměty z jiných 

❶  ARCHITEKTURA A URBANISMUS – PŘEDMĚTY 

TYP / ZAMĚŘENÍ NÁZEV GARANT PŘEDMĚTU

Povinné*

Základy vědecké práce prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. 

Filosofie a sociologie doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Informace pro vědu a výzkum prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. 
PhDr. Ludmila Tichá

Odborný jazyk PhDr. Kateřina Valentová

Architektura, teorie 
a tvorba

Teorie architektury prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.,  
Mgr. Martina Sedláková, M.A., Ph.D.

Témata současné architektonické tvorby doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Urbanismus  
a územní plánování

Teorie územního a prostorového plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Statistické metody doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

Informační technologie a modelování pro rozvoj území  doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

Ekonomika a management územního rozvoje prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Ekologie prof. Ing. Petr Sklenička, CSc

Stavba měst  prof. Ing. arch. Jan Jehlík

Dějiny architektury 
a památková péče

Vybraná témata z teorie památkové péče doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Sémiotika architektury prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc

Dějiny architektury prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc

Průzkum historických staveb doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Architektura, 
konstrukce 
a technologie

Stavební konstrukce, materiály a technologie doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc.

Teorie a technika vnitřního prostředí budov doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

BIM a Integrované navrhování budov doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc.

Architektura a nosné konstrukce doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Inženýrská informatika prof. Dr. Henri Achten

Krajinářská 
architektura

Infrastruktury krajiny doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.

Krajina v procesu – Trendy a trajektorie Ing. Vladimír Sitta

Odborný jazyk Angličtina PhDr. Kateřina Valentová

❷  DESIGN – PŘEDMĚTY 

TYP NÁZEV GARANT PŘEDMĚTU

Povinné*
Základy vědecké práce prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. 

Filosofie a sociologie doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc

Povinné volitelné

Nauka o designu III doc. Ing. arch. Patrik Kotas

Doktorandská propedeutika doc. Dr. Ing. Václav Liška / FSv

Teorie designu prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.,  
Mgr. Hubert Guzik, Ph.D.

Témata současné architektonické tvorby doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Design fasád prof. Ing. arch. Vladimír Krátký

Intermediální tvorba a pokročilé technologie v designu doc. Ing. Zdeněk Mikovec, Ph.D.

Pokročilá psychologie v HCI prof. Ing. Pavel Slavík, CSc.

Informace pro vědu a výzkum Mgr. Michaela Morysková

Odborný jazyk

Angličtina PhDr. Kateřina Valentová

Francouzský jazyk Mgr. Ing. Zuzana Krýzlová

Německý jazyk Mgr. Ing. Zuzana Krýzlová

U některých předmětů vzhledem k menšímu počtu studentů 
v doktorském studiu i odlišnému charakteru mají předměty 
podobu seminářů, konzultací, často individuálních.

*��společné�pro�celý�program

V rámci 
doktorského 
studia je třeba 
absolvovat 
6 předmětů 
a předmět 
odborný jazyk.
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studijních zaměření v DSP FA ČVUT 
nebo ze studijních programů na 
jiných fakultách ČVUT nebo na jiných 
vysokých školách. Jednotlivé předměty 
jsou v ISP časově vymezeny. V případě, 
že doktorand úspěšně absolvoval 
výuku, která je náplní povinných 
předmětů tohoto DSP, v úžeji 
specializovaném studiu na jiné škole 
(například filosofii nebo informace pro 
vědu a výzkum na Filosofické fakultě, 
všeobecnou státní jazykovou zkoušku 
na škole s oprávněním státních 
jazykových zkoušek apod.), může být 
zkouška na jiné škole uznána namísto 
zkoušky v DSP. 

V ISP je dále vymezena samostatná 
vědeckovýzkumná činnost doktoranda 
související s řešením jeho disertační 
práce, pedagogická činnost (denní 

studium) a je stanovena povinná 
zahraniční stáž v souladu se Studijním 
a zkušebním řádem ČVUT v Praze.

Výuka cizích jazyků

Výuku cizích jazyků zajišťuje Kabinet 
jazyků v 2. podlaží. Zapsat si  můžete 
výuku angličtiny, němčiny nebo 
francouzštiny. Při přijímacím řízení 
v rámci vstupních testů je možné 
zvolit test z anglického, francouzského 
nebo německého jazyku. Jazykové 
kursy jsou povinné pro doktorandy 
hodnocené z jazyka u přijímacího 
řízení známkou C, D nebo E. 
Doktorandi se známkou A nebo B 
mohou přistoupit k doktorandské 
jazykové zkoušce přímo, doporučuje 
se však úvodní konzultace na začátku 
akademického roku. Doktorandům 

PRŮBĚH 
DOKTORSKÉHO 
STUDIA

Studium povinných 
a povinně volitelných 
předmětů probíhá 
podle časového 
plánu výuky v 
doktorském studiu, 
který je zveřejňován 
na webu FA. 

je určen předmět Doktorandský 
odborný jazyk anglický na dvou 
úrovních - středně pokročilí 
a pokročilí. Pokud se sejde 
dostatečný počet účastníků, budou 
otevřeny doktorandské kurzy dalších 
jazyků (francouzský, německý), 
jinak doktorandi využijí kurzy pro 
bakalářské studium.  V případě zájmu 
mohou doktorandi navštěvovat 
jazykové kurzy navíc, a to buďto 
odborný jazyk pro bakaláře, viz 
rozvrh Výuka jazyků na webu FA, 
anebo obecný jazyk v přípravných 

kurzech Celoživotního vzdělávání. 
Zkoušku z jazyka nemusí skládat 
studenti, kteří předloží k uznání 
certifikát na úrovni B2 dle SERR 
(Společný evropský referenční 
rámec) nebo vyšší. Další možností, 
jak se zlepšit v cizím jazyce je 
přihlášení se do bezplatných 
jazykových kurzů, pořádaných 
ISC ČVUT (International Student 
Club CTU in Prague). Kurzy jsou 
vyučovány výměnnými studenty 
z celého světa, českými studenty 
i cizinci dlouhodobě žijícími v Praze. 

Využijte bezplatných 
jazykových kurzů.

Podrobnější informace o jazykové výuce naleznete 
na webu Kabinetu jazyků, ústavu 15 126.

KOMBINOVANÉ STUDIUM – PLNĚNÍ STUDENTSKÝCH POVINNOSTÍ

Základní údaje: studenti nepobírají stipendium, ukončení studijního bloku do 9. semestru, maximální doba studia 8 let, předložení disertace do 7 let

aktivní 
účast na 
doktorském 
workopu

aktivní 
účast na 
doktorském 
workopu

termín 
odevzdání 
state of 
the art 
školiteli

akt. účast 
na ws 
a termín 
abs. studie

4 příspěvky na  
konferencích publikované 
ve sbornících nebo 
2 články v recenzovaném 
časopise nebo kapitoly 
v recenzované knize* 

→ → → → →

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
 bez nároku na stipendium

→ → →

mezní termín 
absolvování 
studie

mezní 
termín  
odevzdání 
disertace

maximální 
doba 
studia

se
m

es
tr

m
ez

ní
 te

rm
ín

y

PREZENČNÍ STUDIUM – PLNĚNÍ STUDENTSKÝCH POVINNOSTÍ

Základní údaje: standardní doba studia 4 roky (nárok na stipendium), maximální doba studia 7 let, předložení disertace do 6 let, pokud student/ka 
přeruší, doba přerušení se ZAPOČÍTÁ do maximální doby studia

aktivní 
účast na 
doktorském 
workopu

termín 
odevzdání 
state of 
the art 
školiteli

aktivní 
účast 
na ws 
a termín 
abs. studie

4 příspěvky na 
konferencích publikované 
ve sbornících nebo 
2 články v recenzovaném 
časopise nebo kapitoly 
v recenzované knize* 

termín 
obhajoby 
státní 
doktorské 
zkoušky

termín  
odevzdání 
disertace 
+ 
obhajoba

→ → → → →

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
 doba nároku na stipendium  bez nároku na stipendium

→ → →

mezní termín na 
obsolvování předmětů 
a studie

mezní 
termín  
odevzdání 
disertace

maximální 
doba studia

se
m

es
tr

*  z toho polovina v angličtině (možná taky němčina nebo francouzština). Možná kombinace obou (2+1).

*  z toho polovina v angličtině (možná taky němčina nebo francouzština). Možná kombinace obou (2+1).
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https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/studijni-plany
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/architektura-a-urbanismus/rozvrhy/doktorske-studium/vyuka-jazyku
https://czv.cvut.cz/
https://isc.cvut.cz/czech/activities/languages
https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/ustavy/120-kabinet-jazyku
https://isc.cvut.cz/czech/activities/languages
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Studijní blok a obhajoba 
studie

Studijní blok představuje skupinu 
zapsaných studijních předmětů, 
rešeršní činnost a vypracování 
studie k disertační práci. Studijní 
blok je v ISP rozvržen maximálně 
na 4 semestry u prezenční 
formy studia nebo maximálně na 
6 semestrů u kombinované formy 
studia. Standardně by měly být 
předměty absolvovány v prvních 
dvou semestrech prezenčního studia, 
resp. v prvních čtyřech semestrech 
kombinovaného studia. Druhý a třetí 
semestr prezenčního studia, resp. 
pátý a šestý semestr kombinovaného 
studia, by měly být věnovány 
dokončení rešeršní činnosti a přípravě 
studie k disertační práci. 

Doktorandovi, který nesplní všechny 
studijní povinnosti předepsané 
ve studijním bloku do konce 
6. semestru od zahájení studia 
(v případě prezenčního studia) nebo 
do konce 9. semestru (v případě 
kombinovaného studia), se ukončuje 
studium. Průběh studia a hodnocení 
ve Studijním bloku se řídí Studijním 
a zkušebním řádem ČVUT v Praze. 

State of the Art

Do konce čtvrtého semestru 
u standardního studia (a do konce 
šestého semestru u kombinovaného 
studia) musí doktorand předložit svému 
školiteli text o rozsahu 10 normostran 
s názvem State of the art neboli stav 
poznání dané problematiky (v českém, 
evropském, světovém kontextu). V něm 
představí řešenou problematiku, cíle 
práce, výzkumné otázky a stav poznání 
dané problematiky. V závěru práce 
je použitá, citovaná literatura. Tento 
dokument je podkladem pro další 
studium, lze jej rozpracovat do studie. 
Nesplnění této povinnosti vede ke 
snížení stipendia.

Publikační činnost 
doktoranda

Doktorand má povinnost během 
svého studia publikovat své výsledky 
v recenzovaných odborných časopisech 
a na recenzovaných konferencích. 

Recenzování zajišťuje odborné 
externí posouzení práce a je tak 
nezastupitelným krokem k úspěšnému 
zvládnutí doktorského studia. Jako 
publikační činnost doktoranda může 
být hodnocen i článek v recenzovaném 
časopise nebo příspěvek na konferenci 
uvedený ve sborníku, který doktorand 
napsal spolu se svým školitelem. 
Nesplnění publikační povinnosti 
doktoranda vede ke snížení stipendia.

Zakončením studijního bloku 
v odborné činnosti je studie, 
která je písemnou přípravou na 
disertační práci. Obsahuje shrnutí 
stavu studované problematiky ve 
světě (stav současného poznání), 
doplněnou o dosavadní výsledky 
vlastní práce v oblasti tématu 
disertační práce. Tyto výsledky mohou 
být prezentovány též souborem 
předložených publikací doktoranda. 
Studii doktorské práce doktorand 
odevzdává i s hodnocením školitele 
nejpozději do konce 4. semestru 
(v prezenční formě studia), resp. 
do konce 6. semestru  studia 
(v kombinované formě). Oponentura 
a rozprava k SDP probíhá zpravidla 
v následujícím semestru a řídí se 
Studijním a zkušebním řádem ČVUT 
v Praze. Rozpravy s doktorandem 
se účastní školitel, vedoucí školicího 
pracoviště a členové Oborové rady 
programu (ORP) podle výběru 
předsedy ORP. Předseda ORP určí 
k účasti v rozpravě nejméně jednoho 
člena ORP s vědeckou hodností. 
Vedoucí školicího pracoviště stanoví 
nejméně jednoho oponenta studie, 
v případě víceoborovosti studie 
nejméně dva oponenty, každého 
z jiné skupiny vědních oborů. 
Oponentní posudky se zpracovávají 
na předepsaném formuláři. 

V rozpravě je studie podrobena 
kritickému hodnocení, v němž je 
sledována mj. korektní koncepce 
výzkumu, jeho metodologické 
zakotvení, včetně přiměřenosti 
zvolených výzkumných metod 
a technik, zvážena je vědecká 
přínosnost budoucí práce. Na základě 
rozpravy je stanoven název a náplň 
disertační práce a doktorandovi 
jsou dána závazná doporučení pro 
další postup práce. Rozprava může 
probíhat v cizím jazyce.

ORCID

Pro vás jako budoucího vědce – 
publikujícího autora je důležitá vaše 
jednoznačná identifikace v citačních 
databázích (Web of Science nebo 
Scopus) a možnost propojení 
své identity s vlastními výsledky 
vědecko-výzkumné práce. Vedle 
vlastního problému nejednoznačného 
jména autora, které se může měnit, 
zkracovat, uvádět v různém prostředí 
atp., existuje i řada identifikátorů, 
pod kterými je autor veden v různých 
systémech. Postupem času se ukazuje 
nutnost tyto identifikátory sloučit pod 
jeden sdružující unifikovaný údaj. 

Pro tyto účely mají doktorandi 
povinnost založit si ORCID 
(Open Researcher and 
Contributor ID). Získání ORCID 
iD v informačním systému ČVUT 
provedete pomocí vašeho 
účtu v usermapu, podrobnější 
informace naleznete na stránkách 
knihovny ČVUT.

Doktorandský workshop

Fakulta architektury pořádá 
každoročně pro své doktorandy 
doktorský workshop. Jedná se 
dvoudenní setkání doktorandů, jejich 
školitelů a externích hostů. Koná 
se jednou ročně na podzim. Přesný 
termín je vždy určen na začátku 
kalendářního roku. Cílem workshopu 
je poskytnout studentům platformu, 
kde mají možnost prezentovat téma 
své disertační práce, stav poznání 
dané problematiky, zvolenou 
metodologii, případně dílčí výsledky. 
Jedná se o simulaci standardních 
vědeckých konferencí, se kterou 
naši absolventi často nemají velké 
zkušenosti. Podstatou je tak i získání 
zpětné vazby od školitelů nebo 
externích hostů.

Před samotným workshopem studenti 
musí 1. odeslat přihlášku s krátkou 
anotací, 2. zaslat text o rozsahu tří až 
čtyř normostran (tzv. short paper), 
kde shrnou cíle, knowledge gap, 
metodologii, případně dílčí výsledky 
a použitou literaturu, 3. odeslat 
samotnou prezentaci, která je posléze 
umístěná na stránkách Kolokvia. 
Všechny termíny jsou uvedené 

na stránkách doktorského studia 
v odkazu doktorský workshop.

Při prezentaci samotné má každý 
student 15 minut času na vlastní 
výklad, pak následuje cca 15 minut na 
kritiky a poznámky z publika.

Workshop je povinný pro studenty 
doktorského studia, kteří nemají 
uzavřený studijní blok - tedy na něm 
každý doktorand standardně vystoupí 
dvakrát nebo třikrát. Absence aktivní 
účasti na workshopu vede ke snížení 
měsíčního stipendia, podle pravidel 
formuláře sebehodnocení.

Pokud studenti již mají zkušenosti 
s recenzovanými konferencemi, 
je ve výjimečných případech 
možné dohodnout se předem na 
náhradě prezentace na doktorském 
workshopu účastí na recenzované 
národní/mezinárodní konferenci. 
Účast na workshopu je ale žádoucí 
i z důvodu vzájemné informovanosti 
o doktorandském výzkumu na FA 
a možnosti navázání spolupráce 
s ostatními doktorandy.

Státní doktorská zkouška

Cílem státní doktorské zkoušky (SDZ) 
je ověření šíře a kvality znalostí 
doktoranda, jeho způsobilosti 
osvojovat si nové poznatky, hodnotit 
je a tvůrčím způsobem využívat 
ve vztahu ke zvolenému oboru 
doktorského studijního programu 
a tématu disertační práce. Součástí 
SDZ je i diskuse o problematice 
disertační práce. Podmínkou konání 
SDZ je předchozí úspěšné absolvování 
studijního bloku, včetně úspěšně 
absolvované rozpravy nad SDP.

SDZ se koná před zkušební komisí. 
Zkušební komise je nejméně pětičlenná. 
Školitel a školitel-specialista nejsou 
členy komise. Nejméně dva členové 
ze zkušební komise nesmějí být 
zaměstnanci ČVUT. 

Doktorand předkládá písemnou 
žádost o vykonání SDZ na 
předepsaném formuláři oddělení 
pro vědu, výzkum a uměleckou 
činnost, a to nejpozději v termínech 
stanovených Harmonogramem 
akademického roku FA ČVUT. 

PRŮBĚH 
DOKTORSKÉHO 
STUDIA

Termín státní 
doktorské zkoušky 
je každoročně 
stanovován 
Harmonogramem 
akademického 
roku FA ČVUT. 

Studijní blok 
je zakončen 
absolvováním všech 
předepsaných 
předmětů, 
vypracováním 
rešerší 
a odevzdáním 
studie k disertační 
práci.

Doktorandský 
workshop je 
povinný pro 
všechny studenty 
doktorského 
programu.

https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/doktorske-studium
knihovna.cvut.cz/podpora-vedy/publikovani/orcid-na-cvut#jak-ziskat-orcid-id
knihovna.cvut.cz/podpora-vedy/publikovani/orcid-na-cvut#jak-ziskat-orcid-id
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/doktorske-studium/studium/workshop
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/doktorske-studium/studium/workshop
http://kolokvium.fa.cvut.cz/
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/doktorske-studium/studium/workshop
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/doktorske-studium
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/doktorske-studium/studium/workshop
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Součástí žádosti je seznam publikací 
(projektů) doktoranda včetně jejich 
případných ohlasů. K žádosti se 
vyjadřuje školitel a vedoucí školicího 
pracoviště, konání SDZ schvaluje 
předseda ORP. 

Průběh SDZ a vyhlášení výsledku 
jsou veřejné. Hodnocení průběhu 
SDZ je neveřejné. Výsledné celkové 
hodnocení SDZ je hodnoceno stupni: 
„prospěl s vyznamenáním“, „prospěl“ 
nebo „neprospěl“.

Jestliže je výsledek hodnocení 
zkušební komise pro SDZ „neprospěl“, 
může doktorand SDZ opakovat 
nejvýše jednou, a to nejdříve po 
třech měsících ode dne neúspěšně 
vykonané zkoušky. V případě 
opakovaného výsledku SDZ 
„neprospěl“ se studium ukončuje. 
V případě opakované zkoušky nemůže 
být výsledkem hodnocení „prospěl 
s vyznamenáním“.

Disertační práce

Pátý až osmý semestr doktorského 
studia je standardně určen k výzkumu 
a ke zpracování disertační práce. 
Disertační práce je výsledkem řešení 
konkrétního vědeckého problému nebo 
uměleckého úkolu specifikovaného 
v cílech disertace; prokazuje 
schopnost doktoranda samostatně 
tvůrčím způsobem pracovat 
a musí obsahovat původní a autorem 
disertační práce publikované nebo 
k uveřejnění přijaté výsledky vědecké 
nebo umělecké práce. Za disertační 
práci lze uznat i soubor vědeckých  
publikací nebo přijatých rukopisů, 
opatřených integrujícím textem.

Disertační práce je psána v jazyce 
anglickém, českém nebo slovenském. 
Uchazeči mohou, se souhlasem 
děkana, předložit disertační práci 
i v některém z dalších světových 
jazyků. Další záležitosti disertační 
práce stanoví závazným předpisem 
děkan fakulty. Jestliže práce nesplňuje 
formální náležitosti, nemusí být přijata 
k dalšímu řízení oddělením pro vědu, 
výzkum a uměleckou činnost. Pokud 
práce nesplňuje věcné náležitosti, 
je z podnětu proděkana nebo ORP 
doktorandovi vrácena s konkrétními 
připomínkami k přepracování 

(doplnění). V případě nejasností 
rozhoduje děkan. 

Doktorand smí požádat o zahájení 
řízení k obhajobě své disertační 
práce až po předchozím složení SDZ, 
a to písemnou žádostí o povolení 
obhajoby, ke které dokládá disertační 
práci ve čtyřech vyhotoveních 
a v elektronické podobě ve 
formátu PDF, životopis, posudek 
školitele a seznam vlastních publikací 
(projektů) včetně jejich ohlasů.  

Disertační práce je oponována 
minimálně dvěma oponenty, kteří 
jsou na návrh vedoucího školicího 
pracoviště nebo školitele a po 
schválení ORP jmenováni děkanem. 
V případě víceoborovosti tématu 
disertační práce jsou oponenti 
jmenováni tak, aby byly oba obory 
práce zastoupeny, v případě 
nutnosti je možné jmenovat i třetího 
oponenta. Oponenty mohou být jen 
význační odborníci v příslušném 
vědním nebo uměleckém oboru, 
z nichž alespoň jeden musí být 
profesor, docent nebo doktor věd 
(DrSc. nebo zahraniční ekvivalent) 
a nejvýše jeden je zaměstnancem 
ČVUT. Nejméně dva z oponentů 
jsou nositeli vědecké hodnosti Ph.D., 
CSc. nebo ekvivalentní (výjimku pro 
DSP na FA ČVUT umožňuje čl. 30, 
odst. (4) Studijního a zkušebního řádu 
ČVUT v Praze). V případě disertační 
práce předkládané v zaměření ATT 
jako umělecké architektonické 
dílo, je nejméně jeden z oponentů 
profesionálním uměleckým kritikem 
činným v příslušné oblasti (např. 
architektura, scénografie apod.). 

Obhajoba disertační práce je veřejná, 
včetně vyhlášení výsledků, hodnocení 
výsledků obhajoby disertační práce 
je neveřejné. Výsledek vyhlašuje 
předseda komise pro obhajobu 
disertační práce bezprostředně po 
rozhodnutí komise.

Komise pro obhajobu disertační práce 
o výsledku obhajoby disertační práce 
rozhoduje tajným hlasováním při 
nejméně dvoutřetinové přítomnosti 
svých členů. Celkové hodnocení je 
„obhájil“ nebo „neobhájil“. Doktorand 
může opakovat neúspěšnou obhajobu 
disertační práce nejvýše jednou.

PRŮBĚH 
DOKTORSKÉHO 
STUDIA

1 výborně 

2 prospěl

3 neprospěl

Podrobný průběh obhajoby 
viz příslušná ustanovení Studijního 
a zkušebního řádu ČVUT v Praze.

Hodnocení

Při hodnocení studia se povinně užívá 
tato klasifikační stupnice:

Stipendium

Stipendium se vyplácí pouze 
studentům prezenční formy studia. 
Je vypláceno po dobu studia, 
která nepřekročí standardní dobu 
studia; do této doby studia se 
započtou všechny doby předchozích 
neúspěšných studií v doktorských 
studijních programech.

Výše stipendia pro studenty prvního 
ročníku prezenčního studia je 
12 000 Kč na měsíc. Tato částka je 
vyplácena měsíčně.
 
Pokud student neplní studijní 
povinnosti vyplývající z individuálního 
studijního plánu, vnitřního předpisu 
ČVUT nebo řádu doktorského studia, 
může mu být stipendium sníženo. 
K tomu účelu překládá student 
dvakrát ročně, vždy se začátkem 
nového semestru, vyplněný formulář 
sebehodnocení, umístěný na stránkách 
doktorského studia.
 
Podpora studentů 
v rodičovství

Pokud se student během doktorského 
studia stane rodičem, má 2 možnosti, 
jak si studium upravit. 

Na oddělení pro vědu, výzkum 
a uměleckou činnost nahlásí uznanou 
dobu rodičovství (UDR). UDR 
začíná u matky osmým týdnem před 
předpokládaným termínem porodu 
a končí dovršením tří let věku dítěte. 
Pokud by o UDR žádat otec, odpovídá 
začátek UDR době porodu dítěte.

Student může: 
1) studovat dál. Zůstane mu statut 
studenta, pokud má prezenční formu 
studia, pobírá doktorské stipendium 
po dobu 4 let. Disertační práci 
musí odevzdat do 6 let od počátku 
studia, celková doba studia nesmí 
přesáhnout 7 let. 
2) může studium přerušit. V případě 
přerušení z důvodu uznané doby 
rodičovství (UDR) se mu tato doba 
nezapočítává do celkové doby studia. 
Po tuto dobu nemá doktorand statut 
studenta, nemůže tedy získávat 
jiná stipendia v rámci činnosti na 
fakultě. Pokud je student v prezenční 
formě studia, nepobírá po tuto dobu 
doktorské stipendium. 

Večerní přednášky

Fakulta organizuje večerní přednášky 
pro veřejnost nebo pravidelné 
přednáškové cykly, jakými jsou 
například November Talks nebo 
Památky. Zde zaznívají neopakovatelná 
témata renomovaných českých, 
ale i zahraničních hostů - špiček ve 
svém oboru. O všech plánovaných 
přednáškách Vás pravidelně informuje 
na našem webu a facebookových 
stránkách. 

Aby Vám neunikla žádná významná 
událost, můžete se přihlásit k odběru 
fakultního e-letteru, který je rozesílán 
přibližně jednou za dva týdny.

SDZ státní doktorská zkouška 

ISP individuání studijní plán

ORP oborová rada programu

UDR uznaná doba rodičovství

SGS studentská grantová soutěž

SVK studentská vědecká konference

RIV registr informací o výsledcích

RUV registr uměleckých výstupů

SEZNAM ZKRATEK

https://www.fa.cvut.cz/cs/newsletter


Důležité odkazy a aktuality aplikace SGS / SVK.

1918

Knihovna

7. podlaží, místnost 722
PO  13.00 –18.30
ÚT–ČT 10.00 –11.30, 13.00 –18.30
PÁ  9.00 –11.30

Archicafe

1. podlaží (místo přízemí)
PO–ČT  8.30–17.30
PÁ  8.30–14.00

O svátcích je zavřeno.

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 6.30–22.00
VÍKENDY 8.00–20.00

Kdy je škola otevřená?

E-katalog 
knihovny 
FA ČVUT

CIPS - Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT

CIPS poskytuje všem studentům ČVUT zdarma unikátní spektrum poraden: 
studijní, psychologickou, sociálně-právní, duchovní, řečovou a koučování. 
Zvláštní důraz klade na řešení studijně rizikových situací. V centru poskytují 
studentům bezpečné zázemí, kde kromě informací a odborného poradenství 
mohou získat inspiraci pro svůj životní styl, objevit nové oblasti života a získat 
dovednosti, které jim pomohou v profesním a osobním životě.

DALŠÍ 
UŽITEČNÉ 
INFORMACE
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Menzy

Studentský dům se nachází hned za 
budovou FA, nejnovější Technická 
menza je v ulici Jugoslávských partyzánů 
u Rektorátu ČVUT. Menzy nabízejí 
stravování od snídaní až po večeře, 
a to i pro vegetariány. Za jídlo se dá 
platit hotově nebo studentskou kartou 
ČVUT/ISIC. Studenti mají slevu na 
90 jídel měsíčně při platbě studentskou 
kartou. Kartu je možné používat 
v libovolné menze i v akademických 
restauracích na Strahově, v prostorách 
Masarykovy koleje, v restauraci KOKOS 
v Kladně i v pizzerii ve Studentském 
domě. Peníze lze vložit na kartu přímo 
v menze u pokladny, minimální vklad na 
konto je 100 Kč. 

Aby Vám neunikla žádná významná událost, 
přihlaste se k odběru fakultního e-letteru

06
VÝZKUMNÉ 
PROJEKTY

Výzkumné projekty

Podstatou výzkumné práce, na kterou vás doktorské studium připravuje, je 
posouvání znalostí ve vašem oboru a jedním z možných zdrojů financování je práce 
na výzkumných projektech. Na Fakultě architektury máte možnost žádat o projekty 
SGS (Studentská grantová soutěž), SVK (Studentská vědecká konference) nebo 
se zúčastnit vnitřní soutěže v rámci Programu na podporu strategického řízení 
vysokých škol. Tyto projekty každoročně vypisuje České vysoké učení technické 
a představují nejjednodušší způsob financování vašeho výzkumného záměru. 

Mgr. Barbora Seifertová seifertova@ 
fa.cvut.cz
+420 224 356 244 

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA 235
místnost

Databáze V3S a RUV

Všechny výzkumné výstupy, které doktorand vytvoří, musí doktorand sám zanést 
do univerzitní databáze V3S. Termín sběru dat je každý rok konec března, ale 
doporučujeme zadávat všechny údaje průběžně, např. bezprostředně po jejich 
publikaci. Informace řaďte podle kategorií, které vám databáze nabízí. Informace, 
které vložíte do V3S, jsou přístupné pouze interně na fakultě / univerzitě. 
Ty výstupy, které odešlete do RIVu (Rejstřík informací o výsledcích), jsou 
následně viditelné pro všechny. 

Všechny umělecké výstupy, které doktorand vytvoří, musí doktorand sám zanést 
do databáze RUV (Registr uměleckých výstupů). Termín sběru dat je každý rok 
konec ledna. Výsledky zadávejte podle segmentů, které aplikace rozlišuje. 

Jeden výstup smíte zadat pouze jednou, a to buď do RIV nebo do RUV. Výstupy 
se promítají do hodnocení fakulty, jednotlivých pracovišť i vás osobně, je proto 
důležité, abyste obě databáze sledovali a své výstupy do nich zadávali.

Aplikace RUVAplikace V3S

Další projekty mohou být poskytované Grantovou agenturou České republiky 
www.gacr.cz, Technickou agenturou České republiky www.tacr.cz, Ministerstvem 
kultury České republiky a dalšími poskytovateli. Tyto projekty jsou rozsáhlejší 
a zřejmě do nich budete přizvání vaším školitelem nebo zkušenějšími kolegy. 
Projektů a výzev existuje mnoho, bližší informace vám podá projektová 
manažerka Mgr. Barbora Seifertová.

https://sgs.cvut.cz/index.php
http://knihovny.fa.cvut.cz/index.php
https://www.fa.cvut.cz/cs/newsletter
www.v3s.cvut.cz/login
https://www.isvavai.cz/riv
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ruv-registr-umeleckych-vystupu
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ruv-registr-umeleckych-vystupu
https://v3s.cvut.cz/login
www.gacr.cz
www.tacr.cz
https://www.fa.cvut.cz/cs/newsletter
http://knihovny.fa.cvut.cz/index.php
https://sgs.cvut.cz/index.php
https://v3s.cvut.cz/login
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ruv-registr-umeleckych-vystupu
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Sledujte náš oficiální Instagram a Facebook 
Fakulty architektury ČVUT v Praze! 

FA ČVUT BOOKLET PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA
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Publikováno jako studijní materiál pro potřeby FA ČVUT v roce 2021. FA ČVUT v Praze si vyhrazuje právo na změny 

v návaznosti na aktualizaci vnitřních řádů, předpisů a metodických pokynů.

POZNÁMKY

SLEDUJTE Sociální sítě FA
web | www.fa.cvut.cz
facebook | @fa.cvut.cz
instagram | @fa_ctu
youtube | Fakulta architektury ČVUT
linkedin | FA ČVUT

Fakultní časopis 
ALFA

Použité řády a pokyny
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze (III. úplné znění, účinnost 
od 11. 3. 2020) - SMART
Stipendijní řád ČVUT v Praze (II. úplné znění, účinnost od 1. 8. 2019)
Metodický pokyn o podpoře rodičů - studentů na ČVUT v Praze

https://www.instagram.com/fa_ctu/
https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/?ref=page_internal
https://www.fa.cvut.cz/cs/aktualne/casopis-alfa
https://www.cvut.cz/vnitrni-predpisy#sr
https://www.instagram.com/fa_ctu/
https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/?ref=page_internal


ONLINE VERZE STUDIJNÍHO PRŮVODCE

https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/doktorske-studium/studium
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