Pravidla pro studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze
Směrnice děkana č. 2/2021
Tato směrnice je prováděcím předpisem vycházejícím ze Studijního a
zkušebního řádu pro studenty ČVUT ze dne 11. března 2020 (dále jen „SZŘ
ČVUT“) v platném znění.
V závorkách za nadpisy jsou uvedeny příslušné články SZŘ ČVUT, které směrnice doplňuje.

Studijní programy (Část druhá, Článek 3 SZŘ ČVUT)
Akreditované bakalářské studijní programy na FA ČVUT
studijní program Architektura a urbanismus, prezenční forma, český jazyk, 6 semestrů, titul Bc.
studijní program Krajinářská architektura, prezenční forma, český jazyk, 6 semestrů, titul Bc.
studijní program Design, prezenční forma, český jazyk, 6 semestrů, titul BcA.
Akreditované magisterské studijní programy navazující na FA ČVUT
Architektura a urbanismus, prezenční forma, český jazyk, 4 semestry, titul Ing. arch.
Architecture and Urbanism, prezenční forma, anglický jazyk, 4 semestry, titul Ing. arch.
Architektura, urbanismus a krajinářská architektura, prezenční forma, český jazyk, 6 semestrů,
titul Ing. arch.
Krajinářská architektura, prezenční forma, český jazyk, 4 semestry, titul Ing.
Landscape Architecture, prezenční forma, anglický jazyk, 4 semestry, titul Ing.
Design, prezenční forma, český jazyk, 4 semestry, titul MgA.
Design, prezenční forma, anglický jazyk, 4 semestry, titul MgA.
Akreditované doktorské studijní programy na FA ČVUT
Architektura a urbanismus, prezenční, kombinovaná forma, český jazyk, 8 semestrů, titul Ph.D.
Architecture and Urbanism, prezenční, kombinovaná forma, anglický jazyk, 8 semestrů, titul Ph.D.
Bližší informace o všech akreditovaných programech jsou k dispozici na webových stránkách
fakulty:
www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/studijni-predpisy

Pravidla pro bakalářské a magisterské studium navazující
Způsob zakončení předmětu (Část třetí, Článek 6 SZŘ ČVUT)
Konečný termín pro zakončení předmětů je vyhlášen v časovém plánu akademického roku.

Zápočet a klasifikovaný zápočet (Část třetí, Článek 9 SZŘ ČVUT)
Hodnocení předmětu Základy architektonického navrhování, Základy krajinářského navrhování,
Základní ateliér, Základy designu I, Základy designu II a Ateliér
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1. Student, který zpracovává semestrální projekt (návrh) v některém z ateliérů
fakulty, musí svou práci odevzdat a vystavit v určených termínech a
místnostech fakulty a nahrát do online galerie ateliérových prací na web FA:
https://www.fa.cvut.cz/cs/galerie/atelierove-prace
2. Pokud student neodevzdá semestrální projekt v termínu určeném časovým plánem, může
mu v odůvodněných případech vedoucí ateliéru povolit náhradní termín odevzdání, a to
maximálně o jeden týden. Ve výjimečných a odůvodněných případech může vedoucí ústavu
studentovi, který neodevzdá semestrální projekt v termínu určeném časovým plánem,
povolit náhradní termín nejpozději do konce zkouškového období příslušného semestru.

Průběh studia (Část třetí, Článek 13, odstavec 10 SZŘ ČVUT)
1. Započítání (uznávání) úseku studia ve stejném nebo obdobném studijním
programu studovaném v minulosti na jakékoliv vysoké škole
2. Na základě žádosti podané prostřednictvím studijního oddělení může děkan
povolit započítání (uznání) bloku studia.
3. Započítání (uznávání) jednotlivých předmětů absolvovaných ve stejném nebo
obdobném studijním programu studovaném v minulosti na jakékoliv vysoké škole
4. Na základě žádosti podané prostřednictvím studijního oddělení může děkan uznat
jednotlivé předměty, pokud byly hodnoceny klasifikačním stupněm A (výborně), B
(velmi dobře) nebo C (dobře).

Pravidla pro doktorské studium
Organizace studia v doktorském studijním programu (Část čtvrtá, Článek 19 SZŘ ČVUT)
1. Posláním studia ve všech zaměřeních doktorského studijního programu je systematická
výchova uchazečů k vědeckému bádání v oblasti výzkumu a k samostatné teoretické a
tvůrčí umělecké činnosti.
2.

Doktorské studium se uskutečňuje ve formě prezenční a kombinované. Školicími
pracovišti jsou jednotlivé ústavy Fakulty architektury ČVUT.

3. Standardní doba studia ve všech oborech doktorského studijního programu činí čtyři
roky.
Doba studia v prezenční formě nemůže přesáhnout standardní dobu studia. Tuto dobu
může děkan studentovi – rodiči prodloužit maximálně o dobu, co by jinak trvalo čerpání
jeho mateřské nebo rodičovské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium
nepřeruší a celková doba studia nepřesáhne maximální dobu studia.
4. Studium v kombinované formě může být prodlouženo až po maximální dobu studia.
5.

Maximální doba studia v doktorském studijním programu je 8 let. Prodloužit maximální
dobu studia z důvodů prodlouženého řízení k obhajobě disertační práce může ve
výjimečných případech děkan.

6. Disertační práce musí být podána nejpozději do 6 let od zápisu do studia.
7. Lhůty uvedené v odstavci 5 a 6 se studentům prodlužují o uznanou dobu rodičovství
podle zákona.
8.

Administrativní stránku studia v doktorském studijním programu a agendu doktorandů
zajišťuje oddělení pro vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost fakulty (oddělení
VVUČ).
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Student doktorského studijního programu (Část čtvrtá, Článek 22 SZŘ ČVUT)
1.

Základní povinnosti studenta doktorského studia upřesňují příslušné Požadavky
a doporučení, doplňující SZŘ ČVUT.

2.

Doktorand je povinen se dostavit jednou ročně v určeném termínu k zápisu do dalšího
období studia. Podmínkou zápisu je odevzdání výkazu o činnosti a jeho schválení
školitelem. Schválení vedoucím pracoviště a předsedou ORO proběhne prostřednictvím
oddělení VVUČ do 15 dnů ode dne zápisu do nového akademického roku.

3. Výkazem o činnosti se rozumí hodnocení doktoranda za uplynulý akademický
rok na předepsaném formuláři.
4. Metodiku hodnocení upřesňují příslušné Požadavky a doporučení, doplňující SZŘ ČVUT.
5. Konkrétní rozsah přítomnosti doktoranda prezenční formy na pracovišti stanoví školicí
pracoviště v souladu se zaměřením a způsobem zpracování tématu disertační práce a
s ostatními povinnostmi studenta. Neodůvodněné nedodržování tohoto rozvrhu se
hodnotí jako neplnění studijních povinností.
6. Doktorand v prezenční formě studia, který řádně plní své povinnosti, má nárok na základní
stipendium stanovené rektorem nebo na zvýšené základní stipendium stanovené
děkanem na základě hodnocení doktoranda za uplynulý akademický rok.
7. Další stipendium doktorandovi může být jednorázově nebo opakovaně uděleno zejména
za práci na projektech, vynikající výsledky, ze sociálních důvodů nebo z dalších důvodů
uvedených ve Stipendijním řádu ČVUT.

Individuální studijní plán a jeho změny (Část čtvrtá, Článek 26 SZŘ ČVUT)
1. Závazný ISP odsouhlasený školitelem se nejpozději do jednoho měsíce po zahájení studia
předkládá ke schválení předsedovi ORO prostřednictví oddělení VVUČ.
2.

Každoroční upřesnění ISP odsouhlasené školitelem se předkládá předsedovi ORO
v den zápisu do nového akademického roku prostřednictvím oddělení VVUČ.

3.

Seznam povinných a volitelných předmětů pro jednotlivá zaměření doktorského
studijního programu je zveřejněn nejpozději v den zápisu do daného akademického roku.

Studijní blok (Část čtvrtá, Článek 27 SZŘ ČVUT)
1. Studijní blok sestává:
a) z absolvování čtyř povinných a dvou volitelných odborných předmětů,
b) z jazykové přípravy,
c) ze sepsání a obhájení odborné studie,
d) z odborné činnosti dokumentované ve V3S, RUV a RIV,
e) z pedagogické praxe u prezenčních doktorandů.
2. Studijní blok je v ISP rozvržen maximálně na 4 semestry u prezenční formy studia nebo
maximálně na 6 semestrů u kombinované formy studia. Pedagogickou praxi
u prezenčních doktorandů lze po dohodě se školitelem rozvrhnout na celou délku studia.
3.

Doktorandovi, který nesplní všechny studijní povinnosti ve studijním bloku do konce 6.
semestru od zahájení studia v prezenční formě nebo do konce 9. semestru
v kombinované formě, se ukončuje studium dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT.

4. Název disertační práce včetně její náplně se stanoví nejpozději na závěr studijního bloku
na základě předložené studie a rozpravy o tématu disertační práce.
5. Formální a obsahové náležitosti studie k disertační práci a rozpravy nad studií upřesňují
příslušné požadavky a doporučení, doplňující SZŘ ČVUT.
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Disertační práce, státní doktorská zkouška, a obhajoba disertační práce
(Část čtvrtá, Článek 28–30 SZŘ ČVUT)
1. Termíny přihlašování ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce jsou
vyhlášeny v časovém plánu akademického roku.
2. Formální a obsahové náležitosti Státní doktorské zkoušky, disertační práce a
obhajoby disertační práce upřesňují příslušné požadavky a doporučení doplňující
SZŘ ČVUT.

V Praze 19. 5. 2021

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA v. r.
děkan Fakulty architektury

Schváleno ve vedení FA: 2. 6. 2021
Projednáno v AS FA ČVUT: 16. 6. 2021

Pravidla pro studium na FA – směrnice děkana 2/2021

4/4

