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Vyhlášení přijímacího řízení na Fakultě architektury ČVUT v Praze pro studium 
v doktorských studijních programech pro akademický rok 2022/2023  
 

Vyhláška děkana č. 1/2022 
 
Děkan Fakulty architektury vyhlašuje přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2022/2023. 
 
A) Doktorské studium v českém jazyce:  
- doktorský studijní program Architektura a urbanismus, studijní zaměření Architektura, teorie a tvorba; 
Urbanismus a územní plánování; Dějiny architektury a památková péče; Architektura, konstrukce a 
technologie; Krajinná architektura.  
 
B) Doktorské studium v anglickém jazyce: 
- doktorský studijní program Architecture and Urbanism, studijní zaměření Architecture, Theory and 
Design; Urban Design and Spatial Planning; History of Architecture and Monument Conservation; 
Architecture, Building and Technology; Landscape Architecture.  

 
C) Doktorské studium v českém jazyce:  

- doktorský studijní program Design  

• studijní obor Průmyslový design  
 
D) Doktorské studium v českém a anglickém jazyce: 
- doktorský studijní program Smart Cities 
 
 

Termín vyhlášení přijímacího řízení a tematického vymezení disertačních okruhů: 31. 3. 2022. 

Termín podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech: 30. 4. 2022. 

Termín přijímací zkoušky: 15. 6. 2022.  

Náhradní termín (pro nemocné a omluvené) se předpokládá v průběhu září 2022.   

 
 

Základní podmínky pro přijetí 
 
Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech je dosažení 
vysokoškolského vzdělání v magisterských studijních programech Architektura a urbanismus nebo v 
jiném magisterském příbuzném nebo blízkém programu, 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). 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. 
  
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. Další podmínky pro přijetí ke studiu se zveřejňují spolu s vyhlášením 
přijímacího řízení. 
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Vyhlášení přijímacího řízení 
 
Přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech má charakter výběrového řízení. 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 odevzdání přihlášek, výše poplatku 
za úkony spojené s přijímacím řízením, termín přijímací zkoušky a její obsah včetně uvedení možnosti 
prominutí některé části přijímací zkoušky. 
  
Podmínky pro přijetí ke studiu zveřejňuje fakulta na své úřední desce a poskytuje je ke zveřejnění 
v tisku nejméně jeden měsíc před termínem podání přihlášek ke studiu. Termín pro podání přihlášek 
ke studiu v doktorských studijních programech stanoví děkan a je uveden v harmonogramu daného 
akademického roku.  
 
 
Doktorské studium v českém jazyce:  
 

- doktorský studijní program Architektura a urbanismus (P731), studijní zaměření 
Architektura, teorie a tvorba, Urbanismus a územní plánování, Dějiny architektury a 
památková péče, Architektura, konstrukce a technologie a Krajinná architektura. 
 

-  doktorský studijní program Design, studijní obor Průmyslový design 
 

- doktorský studijní program Smart Cities 
 
Způsob podání přihlášky 
 
Přihláška ke studiu se podává elektronicky na adrese www.prihlaska.cvut.cz v termínu od 1. 4. 
2022 do 30. 4. 2022. Vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně níže uvedených příloh 
je nutno nejpozději do 30. 4. 2022 odevzdat paní Ivaně Christové 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, oddělení pro vědu, výzkum a uměleckou 
činnost, Thákurova 9, 166 34 Praha 6. Přihlášky ke studiu na více zvolených studijních zaměření 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: 
a) vytištěnou a podepsanou elektronickou Přihlášku ke studiu + následující přílohy, 
b) specifikovaný tematický okruh disertační práce zvolený z vypsaných témat a motivační dopis,  
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, 
souvisejícího 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 nebo jiného magisterského příbuzného nebo blízkého programu, souvisejícího s oborem a 
tématem disertační práce, a/nebo v EU notifikovaného studijního programu, popřípadě dosavadní 
praxi, 
f) potvrzení o studiu akreditovaného, notifikovaného nebo příbuzného magisterského studijního 
programu Architektura a urbanismus na VŠ, pokud uchazeč ukončí magisterské studium 
v akademickém roce, ve kterém podává přihlášku k přijímacímu řízení do doktorského studijního 
programu (toto potvrzení není vyžadováno u uchazečů, kteří studují příslušný magisterský studijní 
program na FA ČVUT), 
g) informace o znalosti jazyků a případná osvědčení a certifikáty  
h) doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. 
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i) u uchazečů, kteří nemají maturitu z českého nebo slovenského jazyka, vyžaduje FA ČVUT 
osvědčení o vykonání jazykové zkoušky z českého jazyka.  
 
Požadavky FA ČVUT na doložení osvědčení o vykonání jazykových zkoušek u uchazečů, kteří 
nemají maturitu z českého nebo slovenského jazyka: 
a) nejpozději v den konání přijímací zkoušky předložení uchazeči osvědčení o vykonání jazykové 
zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B1 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, 
b) nejpozději v den zápisu do studia předloží uchazeči osvědčení o vykonání zkoušky minimálně 
úrovně B2 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. 
 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850,- 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. 19-5505650247/0100 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. Po 
zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací. 
 
Posluchači, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, budou k účasti na přijímací zkoušce 
vyzváni doporučeným dopisem začátkem června 2022. 
 
 
Přijímací zkouška 
 
Cílem přijímacího řízení je zjištění předpokladů pro studium v doktorském studijním programu a 
samostatnou tvůrčí činnost a zjištění odpovídající úrovně odborných znalostí uchazeče. Je realizováno 
přijímací zkouškou, která probíhá formou pohovoru s přijímací komisí, při které uchazeč prokazuje 
svoji připravenost ke studiu doktorského studijního programu, zejména ověření dosavadních 
odborných aktivit a orientace v oblasti zvoleného tématu disertační práce. Uchazeč si pro tento účel 
připraví krátké jednostránkové rozpracování vybraného tematického okruhu, ve kterém specifikuje, 
jaký konkrétní problém ho zajímá, co je o tomto problému známo (přehled základní literatury), proč ho 
chce zkoumat a jak si představuje, že tento problém bude řešit. Bližší informace poskytne uchazeči 
příslušné školicí pracoviště a školitel, uvedený u zvoleného tematického okruhu. 
 
Členy komise pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech a jejího předsedu jmenuje 
děkan. Přijímací zkoušky se zpravidla účastní budoucí školitel. Školitel má právo veta při rozhodování 
o přijetí uchazeče na jeho téma a není-li člen komise, nehlasuje. Komise je usnášeníschopná při 
nadpoloviční účasti všech jejích členů. Zjištění stavu jazykových znalostí je informativní a tuto část 
přijímacího řízení je možno oddělit od vlastní odborné zkoušky. Hodnotitelé jazykových znalostí 
nemusí být stanovení členové komise. 

 
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. Přijatý 
uchazeč se stává studentem a členem akademické obce ČVUT dnem zápisu do studia. 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. 
 
O přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč požádat rektora, prostřednictvím 
děkana, 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. 
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Doktorské studium v anglickém jazyce: 
 

- doktorský studijní program Architecture and Urbanism, studijní zaměření Architecture, 
Theory and Design; Urban Design and Spatial Planning; History of Architecture and 
Monument Conservation; Architecture, Structures and Technology; Landscape 
Architecture. 

- doktorský studijní program Smart Cities 
 
 
Způsob podání přihlášky 
 
Přihláška ke studiu se podává elektronicky na adrese www.prihlaska.cvut.cz v termínu od 1. 4. 
2022 do 30. 4. 2022. Vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně níže uvedených příloh 
je nutno nejpozději do 30. 4. 2022 odevzdat osobně paní Mgr. Gabriele Thompson na oddělení pro 
vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT nebo musí být do tohoto data doručena poštou na 
adresu: Oddělení pro vědu, výzkum a uměleckou činnost, Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 
166 34 Praha 6. Přihlášky ke studiu na více zvolených studijních zaměření 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. Je zodpovědností uchazeče zvážit dobu potřebnou pro doručení dokumentů poštou. FA 
ČVUT nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo zpoždění způsobené třetí stranou. 
 
Přihláška ke studiu musí splňovat tyto náležitosti: 
a) vytištěnou a podepsanou elektronickou Přihlášku ke studiu + následující přílohy, 
b) specifikovaný tematický okruh disertační práce zvolený z vypsaných témat a motivační dopis, 
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, 
souvisejícího s oborem a tématem disertační práce, včetně prohlášení uchazeče o autorství 
předkládaných publikací a prací. Uchazeči ze zemí mimo Evropu mohou portfolio zaslat poštou na 
CD, ve formátu A3, dpi 300, 
e) doklad o řádném ukončení v ČR akreditovaného magisterského studijního programu Architektura a 
urbanismus nebo jiného magisterského příbuzného nebo blízkého programu, souvisejícího s oborem a 
tématem disertační práce, a/nebo v EU notifikovaného studijního programu, popřípadě dosavadní 
praxi, a/nebo nostrifikaci vzdělání získaného na zahraniční univerzitě, a to jak v bakalářském, tak 
magisterském stupni,  
f) potvrzení o studiu akreditovaného, notifikovaného nebo příbuzného magisterského studijního 
programu Architektura a urbanismus na VŠ, pokud uchazeč ukončí magisterské studium 
v akademickém roce, ve kterém podává přihlášku k přijímacímu řízení do doktorského studijního 
programu (toto potvrzení není vyžadováno u uchazečů, kteří studují příslušný magisterský studijní 
program na FA ČVUT), 
g) studenti, jejichž mateřským jazykem není anglický jazyk a kteří nestudovali střední a/nebo vysokou 
školu v anglickém jazyce, doloží znalost anglického jazyka některým z následujících certifikátů: 

• TOEFL (Test of English as a Foreign Language) výsledek nejméně 550 (paper-based test) 
nebo 213 (computer-based) nebo 80 (internet-based); institucionální TOEFL testy nebudou 
akceptovány, pokud to nebylo předem odsouhlaseno 

• IELTS (academic version) overall Band výsledek nejméně 6.0 

• FIRST CERTIFICATE 
h) doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. 
i) dva doporučující dopisy 
j) fotokopii pasu a/nebo občanského průkazu  
k) doklad o zdravotním pojištění, platném v ČR, bude vyžadován na začátku každého semestru  
 
Veškeré dokumenty budou předloženy v anglickém jazyce, dokumenty v jiném jazyce budou oficiálně 
přeloženy a tento překlad bude úředně ověřen. 
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Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 
 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850,- CZK 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. 19-5505650247/0100 u Komerční banky v Praze 6, konstantní symbol = 
0558, variabilní symbol = 15000, specifický symbol = kód přihlášky. IBAN: CZ 
6601000000195505650247; SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX. Doklad o zaplacení je třeba připojit 
k vytištěné přihlášce. Bez tohoto dokladu nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Po 
zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací. 
 
 
Uznání vzdělání ze zahraniční univerzity (nostrifikace) 
 
O uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci diplomů zahraničních univerzit) je možné požádat na 
rektorátu ČVUT, odboru pro studium a studentské záležitosti. 
 
 
Přijímací řízení 
 
Přijímací řízení je jednokolové. Komise jmenovaná děkanem FA posoudí přihlášky ke studiu a 
přiložené dokumenty uchazečů a rozhodne o návrhu k přijetí. V určitých případech může být uchazeč 
o studium požádán o účast na pohovoru, organizovaném komisí na univerzitě v zemi uchazeče. Místo, 
čas a další požadavky budou oznámeny takovému uchazeči do poloviny června přes e-mail.  
 
 
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 
 
O zařazení do studia v doktorském studijním programu uskutečňovaném na fakultě rozhoduje děkan 
na základě vyhodnocení předložených dokumentů, výsledcích pohovoru, pokud se uskutečnil, a na 
základě kapacitních možností. Přijatý uchazeč se stává studentem a členem akademické obce ČVUT 
dnem zápisu do studia. 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.  
 
O přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč požádat rektora, prostřednictvím 
děkana, 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. 
 
Úspěšným uchazečům bude zároveň s vyrozuměním o přijetí (Letter of Acceptance) zaslány podrobné 
instrukce ohledně dalších kroků, které bude před začátkem studia potřeba podniknout, a návrh 
smlouvy (Study Contract). Smlouva zahrnuje období čtyř akademických roků v denním studiu, 
případně pět akademických roků kombinovaného studia. Studium je zpoplatněno podle rektorem 
ČVUT v souladu s čl. 11 odst. 2 Statutu ČVUT zveřejněných poplatků spojených se studiem 
aktuálních pro příslušný akademický rok. Poplatky za studium musí být uhrazené před začátkem 
každého semestru. 
 
 
 

Závěrečná upozornění 
 
O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn doporučeným dopisem děkana FA ČVUT. 
Uchazeč může ve smyslu zákona o vysokých školách do 30 dnů od převzetí vyrozumění 
prostřednictvím studijního oddělení FA ČVUT požádat rektora ČVUT o přezkoumání rozhodnutí 
děkana FA ČVUT. 
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Uchazečům, kteří byli přijati ke studiu, zašle oddělení VVUČ FA ČVUT pozvání k zápisu do 1. ročníku 
příslušného studijního programu. 
 
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. 
 
Informace o studiu v českém jazyce podává oddělení VVUČ FA ČVUT – paní Ivana Christová, telefon: 
+420 22435 6227, e-mail: ivana.christova@fa.cvut.cz  
 
Informace o studiu v anglickém jazyce podává oddělení VVUČ FA ČVUT – Mgr. Gabriela Thompson 
telefon: +420 22435 6228, e-mail: gabriela.thompson@fa.cvut.cz  
 
 
 
 
V Praze 10. 1. 2022 
 
 
 
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA 
děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze 
 
 
Projednáno vedení FA: 26. 1. 2022 
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