České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury, Thákurova 9, 166 34 Praha 6
Studium v doktorském studijním programu architektura a urbanismus

Požadavky a doporučení doplňující SZŘ ČVUT a Pravidla pro studium na FA
Formální a obsahové náležitosti studie k disertační práci a rozpravy nad studií
Součástí studijního bloku v odborné části doktorského studia je studie k disertační práci (dále jen studie),
která je písemnou přípravou na disertační práci. Studie je na školicím pracovišti předmětem rozpravy před
komisí pro rozpravu o studii k disertační práci doktorského studia (dále jen komise). Cílem rozpravy o
disertační práci je prověřit připravenost doktoranda úspěšně vypracovat disertační práci a pomoci mu v její
přípravě po obsahové a metodické stránce. Z rozpravy vzejde upřesnění tématu disertační práce, je
stanoven její definitivní název a projednán návrh dalšího postupu zpracování disertační práce.
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Studie k disertační práci doktorského studia
Studie obsahuje stručné shrnutí stavu studované problematiky ve světě doplněnou o dosavadní výsledky
vlastní práce v oblasti tématu disertační práce. Studii doktorand předkládá svému školiteli v průběhu
druhého ročníku prezenční formy studia, resp. třetího ročníku kombinované formy. Studie k disertační práci
musí být včas digitálně rozeslána oponentovi a členům komise a vytištěná předána ve dvou výtiscích v den
konání rozpravy. Studie především obsahuje:
a) shrnutí stavu řešení tématu disertační práce ve světě (identifikace problému a formulace cílů, studium
teorie, kritický rozbor dostupné relevantní literatury),
b) dosavadní výsledky řešení tématu disertační práce doktorandem (výsledky mohou být prezentovány též
souborem předložených publikací doktoranda),
c) návrh dalšího postupu v přípravě disertační práce a upřesnění jejího tématu a názvu (metoda, rámcový
časový plán, zdroje).
Rozprava o studii k disertační práci doktorského studia
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Doktorand se na rozpravu přihlašuje pomocí přihlášky k rozpravě , kterou předá vedoucímu školicího
pracoviště. Rozprava je veřejná a účastní se jí školitel, oponent, člen ORO podle doporučení předsedy ORO
a vedoucí školicího pracoviště, které ji organizuje. Oponenta studie stanovuje vedoucí školicího pracoviště,
oponentní posudek nemusí být písemný. Rozprava může probíhat v cizím jazyce.
Rozprava je zahájena představením doktoranda, po němž následuje stručná prezentace studie doktorandem
a dosavadních výsledků vlastní práce doktoranda v oblasti tématu disertační práce (do 10 minut). Poté jsou
členové komise obeznámeni s posudkem oponenta a následuje společná rozprava nad studií. V neveřejné
části rozpravy komise formuluje svá doporučení a stanoviska a zaznamená je v protokolu, kde rovněž
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zhodnotí průběh celé rozpravy . Rozhodnutí komise je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina
přítomných členů, přičemž v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy. Protokol je předán oddělení VVUČ a
jeho kopie archivována na školicím pracovišti. Výsledkem rozpravy může být:
a) souhlas se závěry studie a tedy i souhlas s pokračováním studia; z rozpravy vzejde upřesnění tématu
disertační práce a je stanoven její definitivní název,
b) nesouhlas s výsledky studie; studii student přepracuje a předloží k opakované rozpravě v termínu
navrženém komisí a schváleném ORO,
c) nesouhlas se závěry studie a zjištění tak závažných nedostatků v průběhu studia, že není
pravděpodobné, že by student studium úspěšně dokončil; v takovém případě komise doporučí děkanovi
studium ukončit a děkan může studium ukončit.

V Praze dne 19. 5. 2016

doc. Ing. arch. Irena Fialová
proděkanka pro vědu, výzkum a uměleckou činnost
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ad. Část čtvrtá, Čl. 27 SZŘ ČVUT ze dne 8.7.2015
Formulář Přihláška k rozpravě
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Formulář: Protokol z obhajoby studie
2

Informace-studie k disertační práci a rozprava

1/1

