ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA ARCHITEKTURY
Thákurova 9, 166 34 Praha 6
Studium v doktorském studijním programu

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu
v akademickém roce 2018/2019

V akad. roce 2018/2019 bude na Fakultě architektury ČVUT v Praze otevřeno
studium
v pěti doktorských studijních oborech:
Architektura, teorie a tvorba
Dějiny architektury a památková péče
Architektura, stavitelství a technologie
Urbanismus a územní plánování
Průmyslový design
Termín vyhlášení výběrového řízení: je 30. 1. 2018
Termín zveřejnění tematického vymezení disertačních okruhů: 31. 3. 2018
Termín podání přihlášek: 30. 4. 2018
Termín přijímací zkoušky: 20. 6. 2018

Přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech má charakter
výběrového řízení a probíhá v souladu s Řádem přijímacího řízení ČVUT. Je
vyhlašováno děkanem na základě návrhu vedoucího pracoviště a oborovou radou
schválených tematických okruhů disertačních prací.

Při vyhlášení

přijímacího řízení se zveřejňují podmínky pro přijetí ke studiu, tematické
vymezení disertačních okruhů, termín podání přihlášky, výše poplatku za
úkony spojené
s přijímacím řízením, termín přijímací zkoušky.
Základní informace
Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorských studijních
programech je dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterských studijních
programech Architektura a urbanismus (pro DSP Architektura a urbanismus
P3501), v magisterském studijním oboru Průmyslový design (pro DSP Design
P8208), nebo v jiném magisterském příbuzném nebo blízkém programu,
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souvisejícím s oborem a tématem disertační práce. U uchazečů, kteří dosáhli
magisterského vzdělání v zahraničí, je podmínkou uznání tohoto vzdělání v
ČR (nostrifikace), pokud nelze toto vzdělání uznat přímo na základě
mezinárodních smluv (platí např. pro SR, SRN, Maďarsko, Slovinsko).
Základní podmínkou pro přijetí ke studiu je rovněž podání písemné přihlášky
ke studiu předepsaným způsobem, ve stanoveném termínu a se všemi
náležitostmi. Přihlášku ke studiu může zaslat i uchazeč, který dosud
neuzavřel vysokoškolské studium, avšak uzavření studia se předpokládá do
termínu zápisu. Takový uchazeč předloží doklad o ukončení magisterského
studia dodatečně, nejdéle v den zápisu do studia. Cizinci, kteří se
přihlašují na studijní program v českém jazyce, prokazují svou jazykovou
připravenost studovat v českém jazyce a platí pro ně stejné podmínky jako
pro občany České republiky. Připravenost uchazeče studovat studijní program
v českém jazyce se prokazuje maturitní zkouškou z jazyka českého nebo
slovenského, nebo osvědčením o vykonání zkoušky minimálně úrovně B2 podle
„Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ dle vyhlášky č.
348/2008 Sb., vydaným Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT, Ústavem
jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA
ČVUT.
Přihláška ke studiu:
Přihláška ke studiu se podává elektronicky na adrese www.prihlaska.cvut.cz
v termínu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018. Vytištěnou a podepsanou
elektronickou přihlášku včetně níže uvedených příloh je nutno nejpozději do
30. 4. 2018 odevzdat osobně na oddělení pro Vědu, výzkum a uměleckou
činnost FA ČVUT nebo předat k poštovní přepravě nejpozději ve stanovený
termín podání přihlášky ke studiu na adresu: Fakulta architektury ČVUT,
Thákurova 9, 166 34 Praha 6. Přihlášky ke studiu na více zvolených
studijních oborech na jedné fakultě musí být podány samostatně. Nepravdivě
nebo nedostatečně vyplněné nebo pozdě podané přihlášky ke studiu nemusí být
do přijímacího řízení přijaty. Proti takovému rozhodnutí nelze podat žádost
o jeho přezkoumání.
Přihláška ke studiu musí splňovat tyto náležitosti:
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a) vytištěnou a podepsanou elektronickou Přihlášku ke studiu + následující
přílohy:
b) specifikovaný tematický okruh disertační práce zvolený z vypsaných témat
a motivační dopis, obsahující krátké písemné rozpracování vybraného
tematického okruhu (1000 slov), ve kterém uchazeč specifikuje, jaký
konkrétní problém (výzkumná otázka) ho zajímá, co je o tomto problému známo
(přehled základní literatury), proč ho chce zkoumat, jak si představuje, že
tento problém bude řešit a čím výsledek jeho výzkumu přispěje zvolenému
oboru,
c) životopis, ve kterém musí být uvedena veškerá dokončená i nedokončená
předchozí studia a současná studia na všech typech vysokých škol,
d) seznam odborné činnosti (zejména publikovaných prací, účast na
soutěžích), název diplomové práce a případně její posudky, případné
portfolio prací nebo projektů zpracovaných uchazečem, souvisejících
s oborem a tématem disertační práce, včetně prohlášení uchazeče
o autorství předkládaných publikací a prací,
e) doklad o řádném ukončení v ČR akreditovaného magisterského studijního
programu Architektura a urbanismus, resp. Design nebo jiného magisterského
příbuzného nebo blízkého programu, souvisejícího s oborem a tématem
disertační práce a/nebo v EU nostrifikovaného studijního programu; u
uchazečů, kteří budou končit magisterský stupeň vzdělání
v akademickém roce, ve kterém přihlášku podávají, vyžaduje FA ČVUT
potvrzení o studiu akreditovaného, notifikovaného nebo příbuzného
magisterského studijního programu Architektura a urbanismus, resp. Design
(toto potvrzení není vyžadováno u uchazečů, kteří studují příslušný
magisterský studijní program na FA ČVUT),
f) prohlášení o tom, že si přejí znalost jazyka prokázat zkouškou na
Kabinetu jazyků FA ČVUT v den konání přijímacího pohovoru nebo potvrzení o
znalosti anglického jazyka, doložené některým z

certifikátů1; u uchazečů,

kteří nemají maturitu z českého nebo slovenského jazyka, vyžaduje FA ČVUT
osvědčení o vykonání jazykové zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2

1

- TOEFL výsledek nejméně 550 (paper-based test) nebo 213 (computer-based) nebo 80 (internet-based); institucionální TOEFL

testy nejsou akceptovány; - IELTS (academic version) overall Band výsledek nejméně 6.0; - FIRST CERTIFICATE,
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podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ dle vyhlášky č.
348/2008 Sb. vydané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT, Ústavem
jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA
ČVUT,
g) doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
Poplatek:
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč je stanoven
v souladu s čl. 11, odst. 1 písm. a) Statutu ČVUT v platném znění dle §58
odst. 1 zákona o vysokých školách. Poplatek uhradí uchazeč na účet č. 195505650247/0100 u Komerční banky v Praze 6, konstantní symbol = 0558,
variabilní symbol = 77777, specifický symbol = kód přihlášky. Doklad o
zaplacení je třeba připojit k vytištěné přihlášce. Bez tohoto dokladu
nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Administrativní poplatek
se nevrací.
Přijímací zkouška:
Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru s přijímací komisí, jmenovanou
děkanem FA ČVUT, při které uchazeč prokazuje svoji připravenost ke studiu
doktorského studijního programu, zejména ověření motivace, dosavadních
odborných aktivit a orientace v oblasti zvoleného tématu disertační práce.
Uchazeč si pro tento účel připraví krátké rozpracování vybraného
tematického okruhu, ve kterém specifikuje, jaký konkrétní problém (výzkumná
otázka) ho zajímá, co je o tomto problému známo (přehled základní
literatury), proč ho chce zkoumat,
jak si představuje, že tento problém bude řešit a čím výsledek jeho výzkumu
přispěje oboru architektura a urbanismus. Bližší informace poskytne
uchazeči příslušné školicí pracoviště a školitel uvedený u zvoleného
tematického okruhu.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:
O zařazení do studia v doktorském studijním programu uskutečňovaném na
fakultě rozhoduje děkan na základě výsledku přijímací zkoušky, doporučení
přijímací komise a kapacitních možností školitele. Celkový počet přijatých
studentů je pro každý akademický rok určován vedením FA ČVUT s ohledem na
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limity stanovené MŠMT pro ČVUT.
Vyrozumění o výsledku:
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se zasílá nejpozději do 30 dnů od termínu
konání přijímací zkoušky doporučeným dopisem do vlastních rukou uchazeče.
Náhradní doručení rozhodnutí se provede formou zveřejnění na úřední desce
fakulty; dnem doručení je osmý den po vyvěšení.
Zápis ke studiu:
Uchazečům, kteří byli přijati ke studiu, zašle oddělení VVUČ FA ČVUT před
zahájením akademického roku pozvání k zápisu do 1. ročníku příslušného
studijního programu a oboru emailem. Den zápisu je uveden v harmonogramu
akademického roku na úřední desce fakulty. Upozornění pro studenty, kteří
absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí (mimo absolventů škol s uznaným
vzděláním v rámci EU dle směrnice Rady 85/384/EHS): Nejpozději v den zápisu
je třeba doložit nostrifikaci získaného zahraničního vzdělání.
Přezkoumání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:
O přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč požádat rektora
ČVUT prostřednictvím děkana fakulty, a to nejpozději do 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí.
V žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí uchazeč uvede své jméno,
bydliště, název studijního programu (oboru) a fakulty, na něž se hlásil k
přijetí a stručně důvody své žádosti nebo důvody nesouhlasu s rozhodnutím a
připojí vlastnoruční podpis. Neúplné nebo opožděně podané žádosti o
přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí nemohou být přijaty. Rozhodnutí rektora
je konečné.
Informace o studiu v českém jazyce podává oddělení VVUČ FA ČVUT – Ivana
Christová,
telefon: +420 22435 6227, e-mail: chrisiva@fa.cvut.cz,
http://www.fa.cvut.cz.
V Praze dne 5. 3. 2018
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doc. Dr. ir. Henri Achten v. r.
proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost
Fakulta architektury ČVUT
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