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1. Název studijního programu doktorského studia: 
„ Architektura a stavitelství„ - (zkratka A+S) 

2. Název studijních oborů doktorského studia: 
„ Architektura a stavitelství„ - (zkratka A+S) 
„ Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví„ - (zkratka TPD) 

3. Název a sídlo žadatele: 
České vysoké učení technické v Praze 
Zikova 4/449, 166 36  Praha 6  

4. Návaznost na nižší stupně studia 
Určeno pro absolventy magisterských programů vysokých škol architektonického a sta-
vebního zaměření a příbuzných oborů. 

5. Návaznost na praxi 
Příprava interdisciplinárně vzdělaných pracovníků pro projektové instituce a ateliéry, pro 
instituce památkové péče, orgány státní správy, stavební organizace, pro vědeckou a pe-
dagogickou práci na vysoké škole, případně na jiných pracovištích vědy  a výzkumu. 

6. Délka programu 
V prezenční formě studia je délka studia v obou oborech programu stanovena na 4 roky. 

7. Zdůvodnění návrhu, charakteristika programu, jeho rozvoj a cíle studia 
Studijní program a obor Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze nemá dosud akre-

ditaci doktorského studia. Značný zájem absolventů tohoto oboru (ale i příbuzných oborů jiných 
vysokých škol) o doktorské studium je zatím podchycen zařazením doktorandů na doktorském 
programu Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby. Garantem tohoto studia je katedra kon-
strukcí pozemních staveb FSv ČVUT (K 124), přičemž školiteli většiny takto přijatých doktoran-
dů jsou odborníci z katedry architektury (K 129) téže fakulty. 

 
Úzká spojitost architektury a stavitelství má v našich zemích hlubokou a dlouholetou tra-

dici. Komplexní návrh a kvalitní provedení stavby vyžadují co nejužší vazby všech souvisejících 
technických disciplin, podílejících se na tvorbě jejího konceptu souběžně s konceptem architek-
tonickým. Uvedený program svou náplní prohlubuje konkretizaci těchto vazeb v třetím – doktor-
ském stupni studia a zlepšuje tak uplatnění absolventa v moderní společnosti. 

Charakteristikou navrhovaného studijního programu doktorského studia je jeho interdisci-
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plinární pojetí, s vyváženými podíly inženýrství, architektury a urbanismu, s dostatečným podí-
lem informatiky a informačních technologií. Předkládaný program doktorského studia je oproti 
školám převážně uměleckého charakteru hlouběji propojen s technickou, konstrukční a informa-
tickou stránkou, nutnou pro komplexní architektonickou tvorbu – umění stavět. Nové pojetí takto 
koncipovaného doktorského studia zároveň vyžaduje pluralitu cest, bohatost nabídky, pružnost a 
otevřenost vzdělávacího systému. 

Návrh koncepce doktorského studia určují též atributy, důležité pro celou vzdělávací sou-
stavu - tedy pružnost, otevřenost a propustnost. Kmenové předměty, charakteristické pro studium 
na našich oborech, je proto možné doplňovat dalšími předměty z jiných oborů, fakult a škol podle 
předchozí průpravy doktoranda a jeho dalšího zaměření pro uplatnění v praxi. 

Cílem doktorského studia obecně je vyšší teoretická příprava k vědecké či umělecké tvůr-
čí práci. Vyšší kvalifikace, včetně jazykové, výrazně zlepšuje postavení absolventa na trhu práce. 

Navrhované doktorské studium má vychovat absolventa na základě specifického studijní-
ho procesu, zahrnujícího všechny hlavní rysy architektonicko-inženýrské a informatické činnosti 
nad úroveň znalostí a dovedností, poskytnutou magisterským studiem. Doktorské studium pro-
hlubuje a specializuje základní profilaci vzdělání v architektonické, územně plánovací, kon-
strukční, památkové a rekonstrukční problematice a umožňuje zároveň osvojení nezbytných in-
formačních technologií, potřebných při těchto činnostech. 

Obor Architektura a stavitelství (A+S) 
Obor bude poskytovat specializované studium, zaměřené na specifické problémy obytné-

ho i výrobního prostředí, což dokládá přehled a náplň přednáškových kurzů a zaměření doktor-
ských prací. Stavební fakulta může díky rozmanitosti svých odborných pracovišť poskytnout na-
vrhovanému oboru potřebné vědní i experimentální zázemí. Doktorské studium po odborné 
stránce čerpá  ze znalostí, zkušeností a invence školitelů a přednášejících na dosavadním magis-
terském studijním programu Architektura a stavitelství a dalších zúčastněných přednášejících 
z jiných pracovišť. 

Obor Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví (TPD) 
Průmyslové dědictví je celosvětově aktuální, prudce se rozvíjející téma, o které je zájem 

jak na úrovni "odběratele" - rozhodovacích orgánů, státní správy i projekční praxe, tak na úrovni 
zájemců ze strany studentů - potencionálních doktorandů. Program oboru Trvale udržitelný roz-
voj a průmyslové dědictví připravila katedra architektury FSv ČVUT v Praze ve spolupráci 
s Výzkumným centrem průmyslového dědictví (VCPD) ČVUT a je rovněž připravena s tímto 
pracovištěm na rozvoji oboru dále úzce spolupracovat. 

Obor bude otevřen pro studenty z fakult ČVUT v Praze, VUT v Brně, AVU a VŠUP, pří-
padně i pro studenty některých příbuzných univerzitních oborů. 

Program je formován s cílem vyškolit odborníky pro péči o průmyslové dědictví na území 
ČR, které je součástí evropské industriální paměti. Vysvětlí způsoby jeho evidence, hodnocení a 
kategorizace i hledání možností jeho záchrany včetně forem nového využití. Součástí programu 
je i aktuální téma tzv. průmyslových úhorů (brownfields), průmyslem znehodnocených a posléze 
opuštěných ploch. Náplň programu přesahuje i do nezbytných témat sociologických, environ-
mentálních i témat industriální archeologie. 
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8. Záměr rozvoje programu doktorského studia 
Odborná zdatnost školitelů a přednášejících souvisí s jejich prací na urbanisticko-

architektonických projektech, vědecko-výzkumných záměrech a grantech. Vědecko-výzkumný 
program katedry architektury FSv ČVUT a dalšího předpokládaného školícího pracoviště – 
VCPD - probíhá v těchto základních oblastech: 
• Metodické hodnocení historické výstavby (stavebně-historické průzkumy, zaměření a pod.) 
• Výstavba a územní plánování na venkově 
• Rozvoj modelových a zobrazovacích technik v architektuře 
• Regenerace staveb, sídel (sídlištních celků) a území 
• Výzkum technických památek průmyslového dědictví 
• Regenerace opuštěných průmyslových či zemědělských území 

 
Témata doktorských prací budou souviset velmi těsně s vědecko-výzkumným programem 

katedry a budou reagovat i na aktuální stav výzkumu v dané problematice. 
 
Z toho vychází i příklady témat doktorských prací: 

• Konstrukční a architektonický detail ve funkcionalistické architektuře 
• Úprava historických vesnických staveb pro drobné podnikáníu 
• 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 
• Revitalizace panelových sídlišť 
• Urbanistická problematika kolize zájmů rozvoje Prahy a sousedících území Středočeského 

kraje 
• Objekty průmyslového dědictví a možnosti jejich konverze 
• Průzkum a vyhodnocování objektů průmyslového dědictví podle lokalit a charakteru průmyslu 

 
Podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality doktorského studijního programu: 

• Personální obsazení (učitelé, školitelé, členové oborových rad) je tvořeno významnými odbor-
níky. 

• Oborové rady jsou vysoce odbornými koncepčními, kontrolními a hodnotícími orgány studia.  
• Členové zkušební komise státní doktorské zkoušky jsou jmenováni děkanem fakulty z reno-

movaných odborníků fakulty a jiných vysokých škol a dalších vědeckých pracovišť 
• Komise pro obhajoby disertačních prací jsou rovněž jmenovány děkanem fakulty z renomova-

ných odborníků fakulty a jiných vysokých škol a dalších vědeckých pracovišť. 
 
Rozvoj programu: 

• Rozvoj bude probíhat v souladu s dosavadními směry výzkumu a  další činností vědecko-
pedagogických pracovníků katedry architektury, VCPD a jiných pracovníků zúčastněných v 
oboru. 

• Umělecká a další tvůrčí činnost pracovníků, zapojených do programu, je úzce svázána s od-
bornou praxí, čerpá z výsledků výzkumu a je dalším zdrojem rozvoje oboru a tematicky rozši-
řuje základnu znalostí získaných výzkumem. 
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Rozvoj spolupráce s odbornou praxí se uskutečňuje: 
• s orgány státní správy na všech stupních včetně některých ministerstev 
• s významnými stavebními organizacemi  
• s významnými projektovými pracovišti 
• s dalšími vysokými školami a fakultami 

 
Forma spolupráce se uskutečňuje zejména: 

• činností expertní a poradenskou 
• účastí v oponentních řízeních 
• účastí v porotách urbanisticko - architektonických soutěží 
• činností v komisích a poradních orgánech 
• projektovou a realizační činností 
• přednáškovou činností na jiných školách a fakultách a pro veřejnost 
• členstvím v komisích pro obhajoby: 

o DrSc.- FA STU Bratislava 
o Ph.D. - FA ČVUT Praha 

9. Zabezpečení programu doktorského studia. 
Finanční, materiální a technické zabezpečení je zajištěno tím, že školící pracoviště – 

Katedra architektury - disponuje již v současné době základními podmínkami pro úspěšné zabez-
pečení studijního programu. Rozhodnutí fakulty vytvořit nový SP doktorského studia již bude jen 
logickým pokračováním současného stavu, jelikož katedra architektury má v současnosti 15 dok-
torandů, výhledově podle současného zájmu uchazečů počítá s 20 až 25 doktorandy. 

Informační zabezpečení pro již akreditované studijní programy a obory (bakalářské a 
magisterské) je na velmi dobré úrovni z hlediska fakultní knihovny a její dostupnosti, technické 
vybavenosti, stupně elektronizace a kapacity. Rovněž stávající vybavení výpočetní technikou, 
lokální počítačovou  sítí a internetem odpovídá potřebám i s výhledem na akreditaci dalších SP. 
Mimo to má navrhovaný obor doktorského studia Architektura a stavitelství možnost na katedře 
architektury FSv využívat zcela nově vybudovanou laboratoř modelových technik. 

Katedra architektury spolupracovala na formulaci obsahu oboru Trvale udržitelný rozvoj a 
průmyslové dědictví (TPD) i s VCPD, které svým mezioborovým zaměřením vytváří koordinační 
platformu pro spolupráci širokého spektra institucí se zaměřením na architektonická a stavebně 
technická kritéria, ekologická i ekonomická hlediska výzkumu, záchrany a nového využití tech-
nických památek, průmyslových staveb a areálů. Systematicky mapuje průmyslové dědictví v 
České republice, vytváří podmínky pro aplikaci objektivní metodiky a podílí se na pedagogické, 
publikační a osvětové činnosti při konkrétních projektech záchrany průmyslového dědictví. 
S tímto pracovištěm je Katedra architektury personálně propojena a hodlá s ním i nadále úzce 
spolupracovat. 

Personální zabezpečení pro nově navrhovaný SP doktorského studia se výrazně posílilo 
přijetím či jmenováním nových profesorů a docentů na katedru architektury Fakulty stavební. 
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10. Profil a uplatnění absolventa doktorského studia:  
Absolvent navrhovaného doktorského studia bude hluboce erudovaným inženýrem, 

s komplexními znalostmi architektonické a konstrukční tvorby, historických a teoretických koře-
nů architektury a urbanizmu. Rovněž bude seznámen nejen se soudobými, ale i historickými kon-
strukcemi (s teorií a technologií konstrukcí), s materiály staveb a s technologickými postupy a 
bude připraven řešit i úkoly regenerace a rozvoje městského a venkovského prostoru. Pro většinu 
těchto činností bude umět užívat moderní informační technologie. Na rozdíl od absolventa magis-
terského studia bude vybaven rozšířeným vědecko-teoretickým základem, umožňujícím zaujímat 
nové postoje a nalézat řešení nově vznikajících problémů v rámci trvale udržitelného rozvoje. To 
vše s ohledem na ekologické důsledky rozvoje městského a venkovského prostoru  

Takto vzdělaný odborník je připraven nalézt uplatnění především jako koncepční pra-
covník v institucích, zabývajících se rozvojem sídel, jejich regenerací a obnovou, včetně rekon-
strukcí památkových objektů, dále pak v řídících a rozhodovacích funkcích orgánů státní správy, 
v pedagogických a vědeckých funkcích na vysokých školách a výzkumných pracovištích.  

11. Výběr témat, vstupní požadavky, povinnosti doktorandů a průběh studia 
Způsob výběru témat, vstupní požadavky, povinnosti doktorandů a průběh studia jsou 

dány obecnými zásadami, platnými pro všechny programy a obory Fakulty stavební. 

12. Návrh složení oborových rad: 
- Rada Studijního programu Architektura a stavitelství: 

předseda:    Urlich Petr, Prof., Ing.arch., CSc. 
členové:   Dvořák Václav, Doc., Ing.arch., CSc. 

     Šenberger Tomáš, Prof., Ing.arch. 
     Grabmüllerová Daniela, Ing. arch., MMR 
     Ševčík Oldřich, Doc., PhDr., CSc. 
 

- Rada Oboru Architektura a stavitelství: 
předseda:    Dvořák Václav, Doc., Ing.arch., CSc. 
členové:   Witzany Jiří, Prof., Ing., DrSc 

     Košatka Bedřich, Doc., Ing., CSc. 
     Cígler Jakub, Doc.,Ing.arch. 
     Pospíšil Josef, Prof.,Ing.arch., CSc. 
     Grabmüllerová Daniela, Ing. arch., MBA 
- Rada Oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví: 

předseda:    Šenberger Tomáš, Prof., Ing.arch. 
členové:   Nový Alois, Prof., Ing. arch., CSc. 

     Matěj Miloš, Doc., PhDr., ing. arch., Ph.D. et Ph.D. 
     Fragner Benjamin, PhDr. 
     Urlich Petr, Prof., Ing.arch., CSc. 
     Hájek Petr, Doc., Ing., CSc. 

 
(osobní údaje jsou uvedeny v tabulkové části žádosti – formulář F) 
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13. Školitelé – konzultanti 
 
(osobní údaje jsou uvedeny v tabulkové části žádosti – formulář F) 
 
řazeno abecedně 
 

Cigler Jakub, Doc.,Ing.arch. 
Dvořák Václav, Doc.,Ing.arch.,CSc. 
Hájek Petr, Doc., Ing., CSc. FSv - K 124 
Košatka Bedřich, Doc.,Ing.,CSc.   
Křemen Jaromír, Doc.,Ing.,CSc.  
Mezera Petr, Doc.,Ing.arch.,CSc.   
Nesměrák Milan, Doc.,Ing.arch.,CSc. 
Semeráková Jana, Doc.,Ing.arch.,CSc.  
Sýkora Jaroslav, Prof.,Ing.arch.,DrSc. 
Šenberger Tomáš, Prof., Ing.arch. 
Urlich Petr, Prof., Ing.arch., CSc. 
Welz Tomáš, Doc.,Ing.arch.,CSc.  
Pospíšil Josef., Prof.,Ing.arch., CSc. 
 
(Není-li uvedeno jinak, jsou školitelé pracovníky katedry architektury - K 129) 

 
 

14. Přednáškové kurzy 
a učitelé a vědečtí pracovníci, kteří je zabezpečují 

 
Seznam všech studijních předmětů obou oborů navrhovaného programu je uveden na formuláři B 
v hlavní (tabulkové) části žádosti. Obory mají část předmětů společných (jsou uvedeny vždy 
v první části formuláře a na obou listech B se opakují) a část předmětů určených pouze pro pří-
slušný obor. Podrobnosti studijních předmětů jsou pak na příslušných formulářích C – i ty jsou 
rozděleny podle stejného klíče – nejprve jsou uvedeny předměty společné, pak předměty určené 
pouze pro příslušný obor – nejprve pro obor Architektura a stavitelství a pak pro obor Trvale udr-
žitelný rozvoj a průmyslové dědictví. 
 
Personální zabezpečení celého programu je rovněž uvedeno v tabulkové části žádosti (formuláře 
D, E, F), přičemž formuláře F jsou řazeny abecedně. 
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15. Ostatní informace o programu 
 
Ostatní náležitosti žádosti jsou zpracovány ve formě, doporučené Ministerstvem školství, mláde-
že a tělovýchovy. Jsou shrnuty do formulářů A – F, přičemž formulář A je rozšířen o list, zpřes-
ňující přístupnost doporučené literatury. Rovněž formulář B je na dvou listech, a to především 
proto, že pro oba obory (Architektura a stavitelství i Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědic-
tví) jsou uvedeny vždy všechny studijní předměty. 
 
Věříme, že naše žádost poskytuje dostatek informací pro její zodpovědné posouzení. Samozřejmě 
jsme ovšem připraveni jakékoliv další podklady na vyzvání poskytnout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za navrhovaný program: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. 
                                                      v.r. 
                                 vedoucí katedry architektury 

 
materiál sestavil: 

 
Ing.arch. Luboš Knytl 
lubos.knytl@fsv.cvut.cz 


