
 
 

B – Doktorský studijní program (obor) a návrh témat disertačních prací 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební ČVUT 
Název studijního programu Architektura a stavitelství 
Název studijního oboru Architektura a stavitelství 
Vstupní požadavky  
Absolvování magisterského programu VŠ architektonického a stavebního zaměření a příbuzných oborů. 

Studijní předměty  
Metodika vědecké práce 
Teorie architektury 
Architektonická tvorba 
Teorie stavebních konstrukcí 
Informatika 
Počítačové modelování, projektování a vizualizace 
Životní prostředí 
Urbanistická a stavební ekonomie 
Inženýrský urbanizmus 
Ekologické koncepty architektonické tvorby 
Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání 
Přestavba zemědělské výrobní základny 
Nauka o budovách – typologie staveb 
Humanizace a regenerace sídlišť 
Stavebněhistorický průzkum 
 
 
Stavební fyzika 
Matematika 
Geotechnika – mechanika zemin a zakládání staveb 
Pozemní stavitelství a  kompletace staveb 
Betonové a zděné konstrukce 
Kovové a dřevěné konstrukce 
Informační systémy a počítačové sítě 
Geografické informační systémy (GIS) 
Fotogrammetrie 
Technická zařízení budov 
Metodika projektování obnovy a rekonstrukce staveb a sídel 
Historické stavby v soudobých podmínkách 
Územní plánování vesnic a krajiny 
Další povinnosti  
povinnosti doktorandů a průběh studia jsou dány obecnými zásadami, platnými pro doktorandy všech studijních 
programů a oborů Fakulty stavební 
Název témat prací  
Témata budou souviset s vědecko-výzkumným programem a reagovat na aktuální stav výzkumu v dané 
problematice – z toho vychází i příklady témat: 
• Konstrukční a architektonický detail ve funkcionalistické architektuře 
• Úprava historických vesnických staveb pro drobné podnikání 
• Zásady regulace výstavby v SV předpolí CHKO Křivoklátsko 
• Použití dřeva pro novostavby a rekonstrukce zemědělských objektů 
• Modelování ve virtuální realitě a vizualizace v systému CAD 
• Výtvarné rysy vtisknuté modelům generovaným počítačem 
 



 
Název studijního oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví 
Vstupní požadavky  
Absolvování magisterského programu VŠ architektonického a stavebního zaměření a příbuzných oborů. 

Studijní předměty  
Metodika vědecké práce 
Teorie architektury 
Architektonická tvorba 
Teorie stavebních konstrukcí 
Informatika 
Počítačové modelování, projektování a vizualizace 
Životní prostředí 
Urbanistická a stavební ekonomie 
Inženýrský urbanizmus 
Ekologické koncepty architektonické tvorby 
Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání 
Přestavba zemědělské výrobní základny 
Nauka o budovách – typologie staveb 
Humanizace a regenerace sídlišť 
Stavebněhistorický průzkum 
 
 
Kulturně-civilizační vývoj Evropy 
Industriální archeologie 
Vybrané stati z dějin techniky 
Průmyslová revoluce a architektura 
Průmyslové dědictví ČR – evidence, hodnocení, ochrana 
Trvale udržitelný rozvoj v kontextu sociální a kulturní ekologie 
Revitalizace průmyslových úhorů v územním plánování a její příprava 
Památková ochrana technických objektů 
Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou regeneraci a novou výstavbu 
Průmyslové úhory – vývoj politik a příklady realizací 
Sociokulturní aspekty průmyslového dědictví 
Kultura a krajina 
Kulturní antropologie 
Další povinnosti  
povinnosti doktorandů a průběh studia jsou dány obecnými zásadami, platnými pro doktorandy všech studijních 
programů a oborů Fakulty stavební 
Název témat prací  
Témata budou souviset s vědecko-výzkumným programem a reagovat na aktuální stav výzkumu v dané 
problematice – z toho vychází i příklady témat: 
• Revitalizace panelových sídlišť 
• Urbanistická problematika kolize zájmů rozvoje Prahy a sousedících území Středočeského kraje 
• Objekty průmyslového dědictví a možnosti jejich konverze 
• Architektonické a urbanistické aspekty využití průmyslových úhorů 
• Průzkum a vyhodnocování objektů průmyslového dědictví podle lokalit a charakteru průmyslu 
 

 
 


