Účinnost: dnem vydání
Odpovědnost: proděkan pro vědu
Závaznost: zaměstnanci fakulty, uchazeči o doktorské studium

SMĚRNICE DĚKANA Č. 3/2018
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do
doktorského studijního programu na Fakultě architektury Vysokého
učení technického v Brně, pro akademický rok 2019/2020

I.
Základní údaje
1.

Název:

FA VUT v Brně, Poříčí 5, 639 00 Brno
telefon: (+420) 541146624
internet: http://www.fa.vut.cz , e-mail: studium@fa.vut.cz

2.

Studijní program:

Doktorský studijní program Architektura a urbanismus

3.

Specializace studia:

Architektura a Urbanismus (v českém jazyce)

4.

Forma studia:

prezenční – kombinovaná

5.

Délka studia:
Standardní délka studia prezenční i kombinované formy
doktorského studijního programu je 4 roky. Studium je zaměřené na přípravu absolventa
kvalifikovaného k samostatné vysoce specializované činnosti a mezioborové kooperaci
v oblasti výzkumu a tvůrčí činnosti v oblasti architektury, nebo urbanismu – v akademické
sféře, na stavebních úřadech, u pořizovatelů, na úřadech památkové péče, v orgánech
ochrany přírody a krajiny, v orgánech veřejné správy na úseku územního plánování nebo
stavebního úřadu. Po složení státní doktorské zkoušky a obhájení doktorské dizertační
práce se absolventům uděluje akademický titul „doktor“ (Ph.D.).

6.

Podmínky pro podání přihlášky: Do DSP se mohou přihlásit absolventi magisterského
studijního programu.

7.

Počet přijímaných studentů: Vzhledem k organizaci studia a ke kapacitním možnostem
školitelů je možno do DSP přijímat maximálně 16 uchazečů ročně pro studium v českém
jazyce.

8.

Termín podání přihlášky: Nejpozději do 31. března 2019.

9.

Náležitosti přihlášek a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: Na Fakultu
architektury VUT v Brně lze podat přihlášku pouze elektronicky: www.vut.cz/eprihlaska
Součástí elektronické přihlášky je také odborná esej, odevzdaná formou elektronické
přílohy, psaná v českém jazyce, v rozsahu 2 normostran A4, na téma předpokládané
disertace.
Odbornou esejí se rozumí úvaha na zvolené téma disertační práce. Autor odborné eseje
posuzuje problém v širším kontextu, jako jsou základní shrnutí současného stavu poznání,
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specifikace cílů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení. Nedílnou
součástí odborné eseje je rovněž podrobný seznam tuzemské a světové literatury, kterou
autor použil k jejímu zpracování. Literární zdroje budou citovány dle aktuální normy ČSN
ISO 690.
Uchazeči o studium, pokud jsou cizinci (netýká se uchazečů ze Slovenska) doloží doklad
o uznání dosaženého vzdělání v ČR. Uznání zahraničního vysokoškolského studia provádí
na základě žádosti a předložených dokladů absolventa zahraniční vysoké školy, veřejná
vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program.
Zahraniční uchazeči, kteří hodlají studovat v českém jazyce, s výjimkou uchazečů ze
Slovenska, předloží doklad o složení zkoušky z českého jazyka na některé k tomu
akreditované instituci alespoň na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. Jazyková
znalost je nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu vedle ostatních předepsaných
zkoušek.
II.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
1.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:


600 Kč při podání elektronické přihlášky na území České republiky a její platbě na
účet VUT v Brně,



23 € při podání elektronické přihlášky na území
o

Slovenské republiky při její platbě na účet VUT v Brně,

o

ostatních států při její platbě na účet VUT v Brně.

Při úhradě elektronické přihlášky je uchazeč povinen vyplnit variabilní symbol a specifický
symbol podle pokynů elektronické přihlášky.
Pokud uchazeč tento poplatek neuhradí do 31. března 2019 přijímací řízení se zastavuje.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. Výše poplatku podléhá aktualizaci
Rozhodnutí rektora VUT v Brně pro příslušný akademický rok. Přihlášky budou zaregistrovány
až po uhrazení a převedení poplatku na účet VUT v Brně.
III.
Témata disertačních prací
Navržená témata možných disertačních prací včetně jmen školitelů jsou zveřejněna na
webových stránkách fakulty: www.fa.vut.cz a na úřední desce FA VUT v Brně, Poříčí 5, Brno, v
přízemí nejpozději čtyři měsíce před konáním přijímací zkoušky. Uchazeč o studium v DSP
může kontaktovat předpokládaného školitele, aby se obeznámil se zaměřením studia a
podstatou tématu disertační práce.
IV.
Předpokládaný termín přijímací zkoušky
1.

Předpokládaný termín přijímací zkoušky je 31.05.2019. Uchazeči jsou povinni se dostavit k
přijímací zkoušce v hodinu a den, který jim byl písemně stanoven pozvánkou odeslanou
nejpozději 14 dní před termínem přijímací zkoušky. Náhradní termín přijímací zkoušky se
nevypisuje.
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V.
Přílohy odevzdané uchazečem v den přijímací zkoušky
1.

Následující přílohy předloží uchazeč v den konání přijímací zkoušky:


odborný životopis uchazeče



kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání (Diplom a Dodatek k
diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Originály dokladů předloží uchazeč až
při zápisu do studia DSP



osobní portfolio obsahující soupis publikovaných prací a přehled výsledků
dosavadní odborné činnosti uchazeče (uchazeč portfolio předloží a odevzdá u
přijímací zkoušky).
VI.
Oznámení výsledků přijímacího řízení

1.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu v DSP bude odesláno písemně do
vlastních rukou do 30 dnů ode dne konání přijímací zkoušky. Pokud s tím uchazeč vysloví v
přihlášce souhlas, zasílá se rozhodnutí, jímž se vyhovuje jeho žádosti o přijetí, do 30 dnů
ode dne konání přijímací zkoušky prostřednictvím elektronického informačního systému.
VII.
Forma přijímací zkoušky

1.

Přijímací zkouška probíhá ústně formou odborné rozpravy s uchazeči před zkušební komisí
jmenovanou děkanem FA, a to v českém jazyce. Východiskem odborné rozpravy je
posudek budoucího školitele ke zpracované odborné eseji. Součástí posudku budoucího
školitele je i jeho vyjádření k uchazeči. Součástí přijímací zkoušky jsou dále:
-

rozprava nad osobním portfoliem, odborně související se zaměřením doktorského
studia,

-

rozprava na téma zhodnocení dosavadních odborných a vědeckých činností.
VIII.
Obsahová náplň přijímací zkoušky a metodika hodnocení

1.
2.
3.
4.

odbornou rozpravu k tématu disertační práce s obhajobu zpracované odborné eseje
max. 60 bodů
portfolio prací týkající se odborného zaměření
max. 30 bodů
soupis publikovaných prací a ostatní výsledky odborné činnosti
max. 10 bodů
Maximální počet bodů, které lze získat při přijímacím řízení je 100.
IX.
Podmínky přijetí

1.

Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je současné
splnění všech následujících kritérií:
 dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,
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předložení odborné eseje na předpokládané téma disertační práce,
předložení osobního portfolia obsahujícího přehled výsledků dosavadní odborné
činnosti uchazeče,
úspěšné složení přijímací zkoušky.

Definitivní počet přijatých uchazečů bude určen pořadím podle zisku bodů v přijímacím řízení a
kapacitními možnostmi školitelů a fakulty. Na jedno téma mohou být na žádost školitele přijati
maximálně dva uchazeči. V takovém případě dojde k tematickému rozdělení vypsaného tématu
na dvě samostatná témata. Školitel provede upřesnění obou názvů témat disertačních prací,
která budou následně předložena ke schválení oborové radě.

IX.
Další doplňující informace
Všichni uchazeči o studium v DSP (mimo uchazečů, kteří v akademickém roce 2018/2019
ukončili studium na FA VUT v Brně) předloží nejpozději v den konání přijímacího řízení doklad
o absolvování magisterského studijního programu.
Uchazeči je umožněno nahlédnout do vlastních materiálů příslušné části přijímací zkoušky do
jednoho měsíce po termínu konání.

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
děkan fakulty
Akademický senát Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně v souladu s § 27
odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na návrh děkana Fakulty
architektury Vysokého učení technického v Brně, schválil dne 02.05.2018 tuto směrnici děkana
pro přijímací řízení na Fakultě architektury VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020.

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
předsedkyně AS FA VUT v Brně
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