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Preambule

Posláním studia doktorských studijních program! 
na "eském vysokém u#ení technickém v Praze je 
systematická výchova uchaze#! k hlubší 
samostatné tv!r#í #innosti ve výzkumu a vývoji 
nebo v oblasti um$ní, a dále jejich vlastní v$decká 
nebo um$lecká #innost. 

  

KAPITOLA PRVNÍ 

Základní ustanovení a definice pojm! 

"lánek 1 

1. Zásady studia v doktorském studijním programu na !VUT (dále jen “Zásady”) 
vycházejí z dokument% školy, vydaných podle § 17 odst. 1 písm. f) zákona ". 
111/1998 Sb. o vysokých školách a o zm#n# a dopln#ní dalších zákon% (dále “Zákon”) 
a registrovaných na MŠMT: Statutu !VUT, Studijního a zkušebního $ádu pro studenty 
!VUT, (dále jen “Studijní $ád”), Stipendijního $ádu !VUT (dále jen “Stipendijní 
$ád”), &ádu p$ijímacího $ízení !VUT, Podmínek studia cizinc% na !VUT, p$ípadn# 
dalších interních materiál% školy. Zásady DS souborn# obsahují všechna základní 
pravidla, týkající se studia v doktorských studijních programech uskute"'ovaných na 
fakultách, vysokoškolských ústavech (dále jen “fakulty”) !VUT a pracovištích 
externích. 

2. Ve smyslu t#chto Zásad DS se užívají následující pojmy a zkratky (definice - viz 
odkaz v závorce): 

DS - doktorské studium = studium v doktorském studijním programu ("l.2 odst.1), 

doktorand = student doktorského studijního programu ("l. 4 odst.1), 

ORP = oborová rada studijního programu ("l. 3 odst. 1),  

ORO = oborová rada studijního oboru ("l. 3 odst. 2), 

ISP = individuální studijní plán ("l. 2 odst. 3, "l. 11), 

SDZ = státní doktorská zkouška ("l. 14 odst. 1, "l.15), 

odd!lení VV" = odd#lení fakult nebo vysokoškolských ústav% zabezpe"ující DS ("l. 7 
odst.1),  

fakulta = fakulta !VUT nebo vysokoškolský ústav (odstavec 1), 

d!kan = d#kan fakulty !VUT (u studijních program% akreditovaných 
na fakultách), nebo $editel vysokoškolského ústavu !VUT (u studijních 
program% akreditovaných na tomto ústavu), nebo rektor (u studijních 
program% akreditovaných na !VUT), 



celoškolské studijní programy = studijní programy uskute"'ované na více sou"ástech 
školy ("l.2 odst. 1), 

školicí pracovišt! = vlastní pracovišt# (katedra, vysokoškolský ústav, 
externí pracovišt#), kde probíhá odborná "ást studijního programu ("l. 2 
odst. 2 ), 

teze = stru"ný p$ehled o problematice diserta"ní práce ("l.13, odst.8).  

3. Seznam akreditovaných studijních program% !VUT je uveden v P$íloze ". 2 Statutu 
!VUT, jakož i v p$íloze ".1 tohoto materiálu. Studijní programy uskute"'ované na 
více fakultách jsou uvedeny ve Statutu !VUT i ve statutech všech zú"astn#ných 
fakult.  

 
 
 
 

KAPITOLA DRUHÁ  

Formy, organizace a ú"astníci doktorského studia  

"lánek 2  

Doktorský studijní program, jeho struktura, formy a délka  

1. Studium v doktorských studijních programech (dále jen “DS”) se uskute"'uje na 
!VUT, jeho fakultách, vysokoškolských ústavech a na pracovištích mimo !VUT 
smluvn# vázaných (dále jen “externí pracovišt#”). Doktorské studijní programy se 
nazývají celoškolské , jestliže jsou uskute"'ovány:  

! na dvou nebo více fakultách,  
! na jedné nebo více fakultách a vysokoškolském ústavu,  
! alespo' na dvou fakultách a externím pracovišti .  

2. Pracovišt# (katedra, vysokoškolský ústav, externí pracovišt#), kde probíhá odborná 
"ást studijního programu je školicí pracovišt! .  

3. DS probíhá podle individuálních studijních plán# (dále jen ”ISP”) podle "l. 11 pod 
ved ením školitele . Hodnoticím odborným orgánem pr%b#hu studia jsou oborové rady 
, jejichž p%sobení upravuje "l. 3. Kontrolním orgánem celého DS je v#decká rada 
školy, resp. fakulty, dle toho, kde je daný studijní program akreditován (dále jen “ 
p$íslušná v!deck á rada ”).  

4. Studijní program DS se podle struktury, uvedené v akreditovaném programu, d#lí 
zpravidla na obory , z nichž každý je realizován jedním nebo více školicími pracovišti 
školy, p$ípadn# pracovišt#m externím (odstavec 1) .  

5. DS se $ádn# uzavírá státní doktorskou zkouškou ("l. 15) a obhajobou diserta%ní práce 
("l. 16), kterými se prokazuje schopnost a p$ipravenost k samostatné "innosti v oblasti 
výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tv%r"í "innosti (§ 47 odst. 4 
zákona).  

6. DS se uskute"'uje ve formách: prezen%ní, distan%ní, kombinované . Daná forma a 
"asový interval trvání její aktivní "ásti, tzv. jmenovitá doba studia, probíhá podle ISP 
v závislosti na p$ítomnosti studenta na pracovišti a jeho studijní zát#ži´; do jmenovité 



doby studia se nezapo"ítává doba p$erušení studia. Doba studia daného studenta ve 
všech formách v"etn# všech p$erušení, vymezená dnem zápisu a dnem ukon"ení studia 
(viz "l. 4 odst. 3 písm. a), b), c), d)), je limitována maximální dobou studia, 
stanovenou v odstavci 12.  

7. Studijní program prezen%ní formy je uskute"'ován za p$ítomnosti studenta na školicím 
pracovišti. Jmenovitá doba prezen"ní formy studia je rovna standardní dob# studia 
dané ze zákona (tj. 3 roky) a m%že být prodloužena o rok (viz "l. 11 odst. 6 písm. b)).  

8. Studijní programy distan%ní formy se uskute"'ují p$edevším na základ# samostatné 
p$ípravy studenta mimo školicí pracovišt#. Na školicím pracovišti probíhají pouze 
zkoušky a konzultace. Jmenovitá doba v distan"ní form# studia je 5 let a m%že být 
prodloužena o jeden rok (viz "l. 11 odst. 6 písm. b).  

9. Kombinovaná forma studia p$edstavuje p$ípad, kdy:  

a. "ást studijního programu je realizována prezen"n# a "ást distan"n# (nap$. p$echodem 
na distan"ní formu v pr%b#hu studia), nebo kdy  

b. studijní blok ("l. 12) se uskute"'uje na základ# samostatné p$ípravy studenta a na 
pracovišti probíhají zkoušky, konzultace a experimentální nebo jiná "ást $ešení DS. 
Do této formy studia je zpravidla za$azováno též studium doktorand%-zam#stnanc% 
!VUT.  

10. Jmenovitá doba v kombinované form# studia se v ISP ur"uje individuáln# podle 
podílu prezen"ní a distan"ní formy a nep$esahuje délku stanovenou pro distan"ní 
formu studia podle odstavce 8. Jmenovitou dobu studia v t#chto p$ípadech schvaluje 
p$edseda oborové rady oboru ("l.3 odst. 2) na základ# návrhu školitele a p$edloženého 
ISP.  

11. Studium je možné absolvovat i v p$im#$en# zkrácené dob# na základ# schváleného 
ISP ("l. 11).  

12. Diserta"ní práce musí být p$edložena nejpozd#ji do 7 let od zápisu do studia a studium 
musí být ukon"eno do 8 let od zápisu (trvání maximální doby studia ). Do maximální 
doby studia se zapo"ítává i doba p$erušení studia. Prodloužení studia nad 8 rok% z 
d%vod% prodlouženého $ízení k obhajob# povoluje d#kan.  

13. Jestliže doktorand nep$edložil do 7 let diserta"ní práci k obhajob#, ale má uznanou 
studijní etapu, tj. složil úsp#šn# všechny zkoušky v"etn# jazykových a obhájil teze 
diserta"ní práce, m%že být znovu p$ijat do téhož doktorského studijního programu a 
oboru pouze na základ# pozitivního výsledku nového p$ijímacího $ízení a souhlasu 
d#kana fakulty. V takovém p$ípad# je povolená doba pro dokon"ení studia 2 roky a 
mohou být uznány (ale nikoliv nárokov#) vykonané zkoušky. V dokumentech o 
ukon"ení studia - diplomu a vysv#d"ení - je uvedena celková doba studia, tj. od 
prvního zápisu po jeho $ádné ukon"ení úsp#šným obhájením diserta"ní práce. Jestliže 
diserta"ní práce není po znovup$ijetí do uplynutí 2 let obhájena, studium je definitivn# 
ukon"eno.  

"lánek 3  

Oborové rady  

1. Oborová rada pro studium v doktorském studijním programu (dále jen “ oborová rada 
studijního programu ”, nebo “ORP”) je základním odborným, kontrolním a 
hodnotícím orgánem studia (§ 47 odst. 6 zákona). Za svou "innost odpovídá p$íslušné 
v#decké rad#.  

2. Je-li studium v doktorském studijním programu "len#no na obory, je ORP "len#na na 
oborové rady studijních obor# (dále jen “ORO”), které zabezpe"ují odbornou 
hodnotící "innost v rámci t#chto studijních obor%. !innost ORO a ORP vymezují 
odstavce 6 až 9.  



3. ORP má minimáln# p#t "len%, z nich nejmén# dva "lenové nejsou zam#stnanci !VUT; 
p$edsedové ORO jsou ze své funkce "leny ORP. Každá ORO má nejmén# p#t "len%, 
z nich nejmén# dva "lenové nejsou zam#stnanci !VUT.  

4. !leny ORP a ORO mohou být profeso$i, docenti a další významní odborníci. !leny 
ORP nebo ORO doktorského studijního programu, uskute"'ovaného pouze na jedné 
fakult#, jmenuje a odvolává d#kan po schválení v#deckou radou fakulty na základ# 
návrhu školicích pracoviš(. !leny ORP nebo ORO doktorského studijního programu 
celoškolského jmenuje a odvolává rektor po s c hválení V#deckou radou !VUT na 
základ# návrhu v#deckých rad fakult nebo externích pracoviš(.  

5. P$edsedu ORP volí ze svého st$edu její "lenové na prvém zasedání ORP podle § 47, 
odst. 6 zákona, a jmenuje jej d#kan, v p$ípad# doktorského studijního programu 
uskute"'ovaného na dvou nebo více fakultách jmenujep$edsedu ORP rektor. P$edsedu 
ORO jmenuje d#kan na základ# návrhu školicích pracoviš(.  

6. ORP ve spolupráci s vedoucími školicích pracoviš( zejména:  

a. kontroluje a hodnotí probíhající studium v daném doktorském studijním programu; 
výsledky p$edkládá nejmén# jednou ro"n# p$íslušné v#decké rad#,  

b. pe"uje o aktualizaci a rozvoj doktorského studijního programu a jeho obor%, iniciuje 
návrhy na úpravy, nebo konstituování nových obor% v rámci doktorského studijního 
programu,  

c. není-li ustavena ORO, plní ORP funkci ORO podle odstavce 7.  

7. ORO zejména:  

a. schvaluje p$ed p$ijetím uchaze"e ke studiu návrh vedoucích školicích pracoviš( na 
rámcová témata nebo tematické okruhy diserta"ních prací a školitele pro tato témata; 
po p$ijetí uchaze"e na návrh školitele schvaluje též školitele-specialisty podle "l. 6 
odst. 1,  

b. schvaluje ISP a jejich zm#ny podle "l. 11 odst. 1, odst. 3 a odst. 6,  
c. navrhuje složení komisí pro p$ijímací zkoušky podle "l. 10 odst.10, složení komisí pro 

státní doktorské zkoušky podle "l. 15 odst. 2 a komisí pro obhajoby diserta"ních prací 
podle "l. 16 odst. 3,  

d. schvaluje oponenty diserta"ních prací podle "l. 16 odst. 4,  
e. kontrolu je a hodnotí probíhající studium v daném oboru doktorského studijního 

programu; výsledky p$edkládá nejmén# jednou ro"n# ORP podle odstavce 9.  

8. !innost a rozhodování ORO podle odstavce 7 písm. a) až d) m%že provád#t p$edseda 
ORO po projednání s "leny ORO.  

9. ORP nebo ORO zasedá podle pot$eby, minimáln# však jednou za rok, zasedání $ídí 
p$edseda. Na zasedání ORP p$edkládají p$edsedové ORO p$ehled aktivit obor% studia 
ve form# písemné zprávy. Ze zasedání a všech usnesení ORP se provádí zápis, který je 
p$edkládá n d#kanovi nebo rektorovi a vedoucím školicích pracoviš(.  

"lánek 4  

Student doktorského studijního programu  

1. Student doktorského studijního programu (dále jen ” doktorand ”) je "lenem 
akademické obce fakulty a vztahují se na n#j práva a povinnosti vyplývající ze zákona 
a vnit$ních p$edpis% !VUT a fakulty pro p$íslušnou formu studia. Základem studijních 
povinností doktoranda je pln#ní ISP pod vedením školitele. Uchaze" o DS se stává 
studentem (doktorandem) dnem zápisu do p$íslušného studijního programu.  



2. Doktor and m%že studium p$erušit, a to na základ# písemné žádosti d#kanovi ve shod# 
s "l. 11 odst. 6, písm. c); žádost obsahuje d%vod a dobu tohoto p$erušení. Doba studia 
v"etn# p$erušení studia nesmí být delší než je maximální doba studia stanovená v "l.2 
odst . 12. Rozhodnutí d#kana o p$erušení studia musí být vyhotoveno v souladu s § 68 
zákona písemn# a student m%že do 30 dn% požádat o p$ezkoumání rozhodnutí.  

3. Doktorand p$estává být studentem:  

a. dnem obhájení diserta%ní doktorské práce – tj. $ádným ukon"ením studia ("l. 14 odst. 
1),  

b. vylou%ením ze studia na základ# disciplinárního p$estupku podle zákona (§65 odst. 1 
písm. c) nebo §67 zákona) - tj. dnem, kdy rozhodnutí o vylou"ení ze studia nabylo 
právní moci,  

c. ukon%ením studia na základ# nepln#ní požadavk% vyplývajících ze studijního 
programu podle Studijního $ádu (viz též odstavec 5) - nastává dnem, kdy rozhodnutí o 
ukon"ení studia u"in#né d#kanem nabylo právní moci,  

d. zanecháním studia - tj. dnem, kdy bylo fakult# doru"eno jeho písemné prohlášení o 
zanechání studia,  

e. p$ erušením studia ("l. 11 odst 6 písm. c)) - tj. ke dni, který doktorand uvedl ve své 
písemné žádosti o p$erušení, jestliže tento den nastává ne pozd#ji než 1 m#síc ode dne 
podání žádosti a ne d$íve než v den obdržení žádosti d#kanem; v opa"ném p$ípad# je 
dnem p$erušení datum, kdy byla fakult# doru"ena žádost;  

f. jestliže došlo k  odn!tí nebo zániku akreditovaného studijního programu na fakult# 
(škole) - tj. ke dni, který MŠMT stanovilo pro odn#tí akreditace, nebo ke dni, kdy 
!VUT oznámilo zrušení svého studijní ho programu.  

4. Jestliže došlo k p$ípadu uvedenému v odst. 3 písm. f), je povinností !VUT zajistit 
doktorandovi možnost pokra"ovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního 
programu na téže nebo jiné vysoké škole.  

5. Nepln!ním požadavk#, vyplývajících ze studijního programu podle Studijního $ádu , 
mající za výsledek ukon"ení studia dle odstavce 3 písmene c), se rozumí:  

a. uplynula jmenovitá délka studia studijního programu podle "l. 2 odst. 7 až 10 
(nepln#ní "asového harmonogramu studia); rozhodnutí o ukon"ení studia vydává 
d#kan;  

b. uplynula maximální doba studia, v"etn# p$erušení ("l.2 odst.12); rozhodnutí o 
ukon"ení studia vydává d#kan;  

c. doktorand systemati"t#ji a bez závažných d%vod% neplní studijní povinnosti stanovené 
ISP; ukon"ení studia navrhuje školitel po dohod# s vedoucím školicího pracovišt#, 
rozhodnutí o ukon"ení vydává d#kan po schválení ORO;  

d. nesložením n#které opakované povinné p$edm#tové zkoušky, opakované státní 
doktorské zkoušky a nebo opakované obhajoby diserta"ní práce; rozhodnutí o 
ukon"ení studia vydává d#kan ("l. 12 odst. 11, "l. 15 odst. 8, "l. 16 odst. 14).  

6. V p$ípad#, že je z$ejmé, že doktorand i po prodloužení studia neukon"í DS 
ve jmenovité dob# studia stanovené t#mito Zásadami ("l. 2, odst. 7 až 10) a bude se na 
n#j vztahovat odstavec 5 písm. a), avšak neuplynula maximální doba studia stanovená 
"l.2 odst.12, má možnost ve shod# s "l.11 odst. 6 studium dokon"it tím, že požádá o:  

a. p$erušení studia dle odstavce 2, p$i"emž p$íslušné zkoušky dokon"í v termínu ve 
shod# s "l. 2 odst.12,  

b. p$evedení na distan%ní (kombinovanou) formu studia - u student% studujících v 
prezen"ní form# studia (viz též "l. 2 odst.8).  



7. Veškeré zkoušky, v"etn# obhajoby doktorské diserta"ní práce, mohou být konány 
pouze v dob#, kdy je doktorand studentem školy a je zapsán do matriky student%. 
Jestliže má doktorand studium p$erušeno, avšak chce vykonat zkoušku, musí - alespo' 
na den zkoušky - požádat o op#tný zápis do studia.  

8. Doktorand má nárok na 6 týdn% prázdnin v kalendá$ním roce.  
9. Dokladem o studiu doktoranda je pr%kaz student a a výkaz o studiu podle § 57 zákona.  
10. S cizincem, který splnil všechny podmínky nutné pro p$ijetí ke studiu a který bude 

studovat v akreditovaném studijním programu v cizím jazyce, uzav$e d#kan jménem 
!VUT smlouvu o studiu. Tato smlouva je uzavírána na dobu nejmén# jednoho 
semestru a obsahuje zejména: finan"ní podmínky studia, výši stanovených poplatk% a 
jejich splatnost, dále podmínky ubytování, stravování a zdravotního pojišt#ní.  

11. Cizinec, který studuje na základ# smlouvy s partnerskou universitou nebo v rámci 
evropských program% akademické mobility, neuzavírá individuální smlouvu s !VUT.  

"lánek 5  

Školitel  

1. Školitel je garant odborného progr amu doktoranda a tématu diserta"ní práce, v"etn# 
disertability tohoto tématu.  

2. Školiteli jsou profeso$i, docenti, dokto$i v#d (DrSc.) a další význa"ní odborníci 
schválení p$íslušnou v#deckou radou na návrh d#kana.  

3. Školitel prost$ednictvím vedoucího školicího pracovišt# zpravidla navrhuje rámcové 
téma nebo tematický okruh diserta"ní práce. Téma je po schválení ORO podle "l. 3 
odst. 7 písm. a) vypisováno k p$ijímacímu $ízení. Školitel se ú"astní p$ijímacího $ízení 
uchaze"% p$ijímaných na jím navržené téma.  

4. Školitel je k danému tématu diserta"ní práce a p$ijatému doktorandovi jmenován do 
funkce d#kanem. Návrh na toto jmenování, po souhlasu školitele tuto funkci 
vykovávat, dává vedoucí školicího pracovišt#.  

5. V p$ípad# prokázaného nepln#ní povinností m%že být školitel odvolán. Odvolání a 
jmenování nového školitele provádí d#kan na základ# návrhu p$edsedy ORO a po 
dohod# s vedoucím školicího pracovišt#.  

6. Školitel se ú"astní státní doktorské zkoušky a obhajoby diserta"ní práce, avšak bez 
práva hlasovat.  

7. Školitel v období studia doktoranda, p$im#$en# ke své tv%r"í spoluú"asti, je 
spoluautorem výsledk% "innosti doktoranda.  

8. Školitel m%že sou"asn# školit nejvýše 5 doktorand%. Jejich v#tší po"et je možný pouze 
ve zd%vodn#ných p$ípadech, a to po souhlasu vedoucího pracovišt# a p$íslušné 
v#decké rady.  

9. Školitel provádí pr%b#žnou kontrolu pln#ní ISP doktoranda. Pravideln#, nejmén# 
jednou za rok, p$edkládá vedoucímu školicího pracovišt# a p$edsedovi ORO 
hodnocení pln#ní ISP v písemné form#.  

   

"lánek 6  

Školitel- specialista, studijní garant  

1. V p$ípad#, že téma diserta"ní práce vyžaduje pot$ebu specifického vedení nebo 
profesních konzultací, které nem%že vykonávat školitel, je jmenován školitel-
specialista, který zabezpe"uje se školitelem dohodnutou "ást odborné výchovy 



doktoranda. Školitelem-specialistou je zpravidla p$ední odborník a navrhuje ho 
školitel. Školitele-specialistu po schválení p$edsedou ORO jmenuje d#kan.  

2. Jestliže studijní program doktoranda !VUT je uskute"'ován na akreditovaném 
externím pracovišti (zejména Akademii v#d !eské republiky), odkud je i školitel, je na 
základ# návrhu vedoucího pracovišt# školy, kde je doktorand veden, d#kanem 
jmenován studijní garant, který zabezpe"uje p$íslušnou koordinaci ze strany !VUT a 
spolupodílí se na vedení doktoranda zvlášt# v období studijního bloku.  

 
 
 
 
 
 

KAPITOLA T%ETÍ  

Zabezpe"ení doktorského studia  

"lánek 7  

Organiza"n'-technické zajišt'ní doktorského studia  

1. Administrativní stránku studia v doktorském studijním programu a agendu 
doktorand%, v"etn# administrativních náležitostí SDZ i obhajoby diserta"ních prací, 
zajiš(ují odd#lení pro v#deckou a výzkumnou "innost na fakultách nebo p$íslušná 
odd#lení na vysokoškolských ústavech (dále jen ” odd!lení VV" ”).  

2. Ve všech oblastech doktorského studia, za které je zodpov#dný rektor, resp. d#kan, ve 
shod# se Statutem !VUT zastupuje v t#chto "innostech rektora prorektor, resp. d#kana 
prod#kan.  

3. !VUT vede podle § 88 zákona matriku student%, v"etn# doktorand%. Matrika student% 
slouží k evidenci o studentech a k rozpo"tovým a statistickým ú"el%m. V matrice 
student% jsou vedeny o jednotlivých studentech údaje, které p$edepisuje zákon 
a MŠMT, v"etn# p$erušení studia.  

4. Matrika student% je sou"ástí informa"ního systému !VUT. U doktorand% je 
operativn# vedena odd#leními VV!. Záznamy do matriky student% a do studijní 
dokumentace mohou provád#t pouze zvláš( k tomu pov#$ení zam#stnanci !VUT.  

"lánek 8  

Ekonomické zabezpe"ení doktorského studia  

1. Zabezpe"ení odborné "ásti studia po stránce materiáln# technické, experimentální a 
informa"ní provádí:  

a. u studijních program%, akreditovaných na p$íslušné fakult# to pracovišt# !VUT, které 
má daný studijní program DS akreditován.  

b. u studijních program%, akreditovaných spole"n# s externím pracovišt#m (nap$. AV 
!R) to pracovišt#, které garantuje danou "ást akreditovaného studijního programu ve 
smyslu akreditované žádosti a §79 odst.1 písm. c) zákona; bývá jím zpravidla školicí 
pracovišt#.  

c.  



"lánek 9  

Ekonomická podpora studia prezen"ního doktoranda  

1. Studium doktoranda v prezen"ní form# studia m%že být ekonomicky podpo$eno 
stipendiem ve shod# s § 91 odst. 3 zákona a Stipendijním $ádem. Jedná se o 
stipendium doktorské a stipendium ú%elové .  

2. Doktorské stipendium je p$iznáno všem doktorand%m prezen"ní formy studia, kte$í 
jsou zapsáni na akreditovaný studijní program v "eském jazyce (tj. ob"an%m !eské 
republiky i p$íslušným cizinc%m). Je vypláceno po dobu standardní délky studia. 
Doktorské stipendium má dv# "ásti:  

! nárokovou - pravidelnou m#sí"ní "ástku vyplácenou v pr%b#hu celého akademického 
roku (12 m#síc%) a  

! nenárokovou - jednorázovou nebo m#sí"ní "ástku p$i znávanou po stanovené období 
akademického roku.  

3. Nárokovou %ást doktorského stipendia stanoví pro daný akademický rok rektor, a to 
v rozmezí 140-200% základu pro stanovení poplatk% spojených se studiem podle § 58 
odst. 2 zákona. Pokud však doktorand neplní studijní povinnosti vyplývající z ISP, 
m%že d#kan nebo rektor na podn#t vedoucího školicího pracovišt# stipendium snížit. 
Výši základu vyhlásí MŠMT po"átkem kalendá$ního roku a platí pro akademický rok 
zapo"atý v tomto kalendá$ním roce (§ 58 odst. 2 Záko na).  

4. Nenárokovou %ást doktorského stipendia p$iznává d#kan na návrh školitele, vedoucího 
školicího pracovišt#, nebo ORO za vynikající výsledky ve studiu a ve v#decké a 
výzkumné a pedagogické "innosti; je vyplácena po d#kanem stanovené období 
akademického roku tak, aby nebyl p$ekro"en celkový objem p$id#lených ú"elových 
prost$edk% na doktorská stipendia na daný kalendá$ní rok. P$i stanovení této "ástky se 
podle vnit$ních pravidel fakulty m%že též p$ihlížet ke stavu studia, vykonaným 
zkouškám, pln#ní ISP apod .  

5. Ú%elové stipendium m%že být doktorandovi p$iznáno nezávisle na stipendiu dle 
odstavce 2 po celou dobu prezen"ního studia. M%že být stanoveno jako jednorázová 
"ástka, nebo m#sí"ní "ástka vyplácená po stanovené období akademického roku. 
Ud#luje se za:  

a. vyni kající v#decké, vývojové "i um#lecké tv%r"í výsledky p$ispívající k prohloubení 
znalostí, související nap$. se spoluú"astí doktoranda na $ešení projekt% nebo jiných 
aktivitách školicího pracovišt#,  

b. v p$ípad# tíživé sociální situace studenta,  
c. na podporu st udia doktoranda - ob"ana !eské republiky v zahrani"í,  
d. na podporu studia doktorand% - cizinc% v !eské republice, studujících na !VUT 

v cizím jazyce na základ# meziuniversitních dohod nebo v rámci evropských 
program% akademické mobility v souladu s vyhlášenými podmínkami nebo 
p$íslušnými smlouvami,  

e. za tv%r"í ú"ast na ú"elovém projektu,  
f. jako mimo$ádná cena; podmínky pro její p$iznání stanoví poskytovatel,  
g. v dalších p$ípadech z$etele hodných ve shod# se stipendijním $ádem.  

6. Stipendium podle odstavce 5 písm. a), b), c), d) a g), v"etn# stanovení vypláceného 
období, p$iznává d#kan na základ# žádosti studenta nebo návrhu p$íslušného 
akademického funkcioná$e školy (fakulty) a doporu"ení vedoucího školicího 
pracovišt#. Vedoucí školicího pracoviš t # si vyžádá vyjád$ení školitele. Stipendium 
dle odstavce 5 písm. e) p$iznává d#kan na základ# návrhu $ešitele p$íslušného 



výzkumného zám#ru nebo projektu ve shod# se statutem poskytovatele. Stipendium 
dle odstavce 5 písm. f) se ud#luje ve shod# s pravidly poskytovatele mimo$ádné ceny.  

7. Celkový limit vyplácené "ástky ú"elového stipendia podle odstavce 5 písm. a), b), c), 
d) a g), který lze v daném kalendá$ním roce studentovi vyplatit je 
"ty$iadvacetinásobek základu.  

8. Finan"ní prost$edky pro výplatu doktorských stipendií dle odstavc% 2 až 4 jsou 
student%m vypláceny fakultami (vysokoškolskými ústavy) v tomtéž celkovém 
finan"ním objemu, jak byly ú"elov# p$id#leny !VUT z MŠMT.  

9. Finan"ní prost$edky ur"ené k výplat# ú"elových stipendii dle odstavce 5, jsou hrazeny 
z dotace ze státního rozpo"tu !VUT (fakulty), schvalovaného akademickým senátem 
!VUT (fakulty), dále ze Stipendijního fondu a z dalších zdroj%, jako jsou granty "i 
ú"elové dary. Stipendijní fond je vytvá$en ve shod# se zákonem dle § 58 odst. 7, 
prost$edky z další c h zdroj% se užívají pouze v souladu s pravidly "i zám#ry 
poskytovatele.  

 
 
 
 
 
 

KAPITOLA "TVRTÁ 

Uskute"%ování doktorského studia 

"lánek 10 

P&ijímací &ízení 

1. Základní podmínkou pro p$ijetí do DS je dosažení vysokoškolského vzd#lání 
v magisterském studijním programu. Pro uchaze"e o studium, kte$í dosáhli 
vysokoškolského vzd#lání na školách v zahrani"í, je podmínkou pro p$ijetí ke studiu 
uznání úsp#šn# složené záv#re"né zkoušky na odpovídající škole v zahrani"í podle 
zákona, pokud mezinárodní smlouva, kterou je !eská republika vázána, nestanoví 
jinak.  

2. Pro cizince, kte$í se p$ihlašují na studijní program v "eském jazyce, platí stejné 
podmínky jako pro ostatní studenty – ob"any !eské republiky. Tito cizinci prokazují 
svou jazykovou p$ipravenost v "eském jazyce studovat. Státní ob"ané Slovenské 
republiky mohou p$i ov#$ování podmínek p$ijetí ke studiu užívat místo "eského jazyka 
jazyk slovenský. Formu prokazování jazykové p$ipravenosti ur"uje d#kan.  

3. Cizinc%m, kte$í cht#jí studovat v akreditovaném studijním programu v cizím jazyce, 
stanoví podmínky pro p$ijetí d#kan po p$edchozím schválení v akademickém senátu 
fakulty, nebo $editel vysokoškolského ústavu po p$edchozím schválení v AS !VUT.  

4. Pro p$ijímání cizinc% ke studiu v "eském jazyce na základ# mezinárodních smluv, 
jimiž je !eská republika vázána, se použijí ustanovení $ádu p$ijímacího $ízení 
p$im#$en#.  

5. Podmínkou pro p$ijetí do DS je podání písemné p$ihlášky ke studiu p$edepsaným 
zp%sobem v ur"eném termínu se všemi náležitostmi a úsp#šné absolvování p$ijímacího 
$ízení. Termín podání p$ihlášky stanoví d#kan.  

6. P$ijímací $ízení v DS má charakter výb#rového $ízení. Cílem je zjišt#ní p$edpoklad% 
pro DS, samostatnou tv%r"í "innost a zjišt#ní úrovn# odborných znalostí žadatele. Tyto 



p$edpoklady se zjiš(ují p$ijímací zkouškou. U cizinc%, kte$í budou studovat podle 
odstavce 2 v "eském jazyce, se též prokazuje jazyková p$ipravenost.  

7. P$ijímací $ízení je vyhlašováno d#kanem na základ# návrhu vedoucích pracoviš( v 
p$im#$eném p$edstihu p$ed termínem zápisu do daného studia. Ve ve$ejném vyhlášení 
je zejména uvedeno: 

a. jaké studijní programy a obory je možno studovat a v jakých formách,  
b. témata diserta"ních prací, resp. tematické okruhy, ve kterých je možno diserta"ní téma 

stanovit po dohod# se žadatelem; tato témata, resp. okruhy diserta"ních prací 
schvaluje p$ed vyhlášením ORO,  

c. charakter požadovaného vysokoškolského vzd#lání, nezbytného pro toto studium,  
d. kontaktní adresa, kde je možno obdržet další bližší informace a kde se mohou zájemci 

s vypsanými tematickými okruhy diserta"ní práce blíže seznámit a p$ípadn# ujasnit si 
v rámci nich téma vlastní,  

e. termín pro podání p$ihlášek ke studiu,  
f. další eventuální požadavky. 

8. P$ihláška ke studiu v DS je písemná. Pro !VUT jednotný formulá$ p$ihlášky vydává 
odd#lení VV! podle vzoru v p$íloze ".3. 

9. P$ihlášku ke studiu m%že zaslat i uchaze", který dosud neuzav$el vysokoškolské 
studium, avšak uzav$ení studia do termínu zápisu se p$edpokládá. Takový uchaze" 
p$edloží doklad o vykonání státní záv#re"né zkoušky dodate"n#, zpravidla v rámci 
zápisu. Pokud uchaze" tento doklad nep$edloží, nem%že být ke studiu p$ijat, a tím ani 
do studia zapsán.  

10. !leny p$ijímací komise a jejího p$edsedu jmenuje d#kan. P$ijímací komise má 
nejmén# 5 "len%; za každý obor studijního programu je nejvýše jedna komise. 
P$ijímací zkoušky se zpravidla ú"astní budoucí školitel a není-li "len komise, 
nehlasuje. Školitel má právo veta p$i rozhodování o p$ijetí uchaze"e na jeho téma. 
Komise je usnášení schopná p$i nadpolovi"ní ú"asti všech jejich "len%.  

11. Uchaze" musí být pozván k p$ijímací zkoušce doporu"eným dopisem, a to nejpozd#ji 
t$i týdny p$ed jejím konáním. Dnem pozvání se rozumí den vypravení pozvánky k 
poštovní p$eprav#. Na pozvánce musí být uvedena hodina, den a místo konání 
p$ijímací zkoušky nebo její "ásti.  

12. O pr%b#hu a výsledcích p$ijímací zkoušky se vede protokol na definovaném tiskopise 
(viz p$íloha ".3). V p$ípad#, že po"et uchaze"% p$ekra"uje limitovaný po"et student% k 
p$ijetí, vede komise u uchaze"%, kte$í splnili podmínky p$ijetí, po$adí nejlepších. Toto 
po$adí je podkladem pro doporu"ení komise o nep$ijetí t#ch uchaze"%, kte$í se umístili 
za stanoveným limitem.  

13. Zjišt#ní stavu jazykových znalostí je informativní a tuto "ást p$ijímacího $ízení je 
možno odd#lit od vlastní odborné zkoušky. Hodnotitelé jazykových znalostí nemusí 
být stanovení "lenové komise, zpravidla jimi bývají lekto$i jazykových kurs% p$íslušné 
fakulty.  

14. O za$azení do DS rozhoduje na základ# výsledku p$ijímací zkoušky a doporu"ení 
p$ijímací komise d#kan, nebo (u student% p$ijímaných k DS na !VUT a 
vysokoškolských ústavech) rektor.  

15. O výsledku p$ijímacího $ízení jsou uchaze"i informováni písemn#, a to nejpozd#ji do 
30 dn% od termínu konání p$ijímací zkoušky. Tato informace je zaslána doporu"eným 
dopisem do vlastních rukou. Z od%vodn#ní rozhodnutí o nep$ijetí musí být zejména 
patrno, z jakých d%vod% nebyl uchaze" p$ijat, tj. zda nesplnil podmínky pro p$ijetí (viz 
odstavce 1, 6, 12 a 14), nebo zda podmínky splnil, avšak byla dána p$ednost 
uchaze"%m s lepšími výsledky p$ijímací zkoušky v souladu s § 49 odst. 1 zákona.  



16. Uchaze" má právo nahlédnout do všech svých materiál%, které mají význam pro 
rozhodnutí o jeho p$ijetí "i nep$ijetí ke studiu.  

17. Uchaze" m%že požádat o p$ezkoumání rozhodnutí o nep$ijetí ke studiu. Žádost se 
podává orgánu, který rozhodnutí vydal, ve lh%t# 30 dn% ode dne jeho doru"ení. Jestliže 
je tímto orgánem d#kan, m%že sám žádosti vyhov#t a rozhodnutí zm#nit, jinak ji p$edá 
k rozhodnutí rektorovi. Rektor zm#ní rozhodnutí, bylo-li v rozporu se zákonem, $ádem 
p$ijímacího $ízení nebo procedurální stránkou, v opa"ném p$ípad# žádost zamítne a 
potvrdí p%vodní rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.  

18. Sd#lením o rozhodnutí o p$ijetí vzniká uchaze"i právo na zápis do studia. Zápis se 
uskute"'uje na sou"ásti školy, která p$íslušný studijní program realizuje, a to ve lh%t# 
stanovené touto sou"ástí.  

19. P$i bezprost$edním p$echodu z magisterského studia do doktorského studia m%že 
student,  mající rozhodnutí o p$ijetí do doktorského studia podmín#né $ádným 
ukon"ením magisterského studia, v p$ípad# zájmu o kontinuitu ubytování na koleji 
požádat o zápis do doktorského studijního programu od prvního dne m#síce, který 
následuje po úsp#šném absolvování státní záv#re"né zkoušky. 

"lánek 11 

Individuální studijní plán a jeho zm'ny 

1. ISP je základním dokumentem individuální odborné výchovy doktoranda v DS. Je 
sestaven školitelem po dohod# s doktorandem a nejpozd#ji do jednoho m#síce po 
zahájení studia je p$edložen ke schválení p$edsedovi ORO. Po schválení je ISP 
závazný pro ob# strany.  

2. ISP obsahov# i "asov# vymezuje studijní blok podle "l. 12 a samostatnou 
v#deckovýzkumnou "innost doktoranda, související s $ešením jeho diserta"ní práce 
podle "l. 13. Obsah ISP je stanoven na závazném formulá$i (viz p$íloha ".3).  

3. ISP se každoro"n# up$es'uje a spolu s každoro"ním hodnocením doktoranda se 
p$edkládá p$edsedovi ORO.  

4. Název diserta"ní práce a její obsah je stanoven ve shod# s "l. 13 odst. 3 a je dopln#n 
do ISP.  

5. Sou"ástí nápln# ISP doktoranda v prezen"ní form# studia je pedagogická praxe, 
sloužící p$edevším k rozvinutí prezenta"ních zkušeností. Tato praxe probíhá po dobu 
"ty$ semestr% v rozsahu pr%m#rn# 4 hod týdn#. Výjimky z této pedagogické praxe 
povoluje vedoucí školicího pracovišt# po dohod# se školitelem.  

6. Zm#ny v ISP, p$esahující up$esn#ní dle odstavce 3, nebo související se zm#nou formy 
studia se provád#jí: 

a. zm!na obsahové nápln! ISP – povoluje p$edseda ORO na základ# návrhu školitele; je 
možno provád#t v souvislosti s každoro"ním up$esn#ním ISP, nebo i mimo tento 
termín,  

b. prodloužení %asového harmonogramu ISP (prodloužení studia) - povoluje d#kan na 
základ# žádosti doporu"ené školitelem a vedoucím školicího pracovišt#; školitel 
p$ikládá návrh na úpravu harmonogramu ISP, odsouhlasený p$edsedou ORO,  

c. p$erušení studia – povoluje d#kan na základ# žádosti doktoranda projednané se 
školitelem a vedoucím školicího pracovišt# ("l. 4, odst.3, písm. e),  

d. zm!na formy studia – povoluje d#kan na základ# žádosti doporu"ené školitelem a 
vedoucím školicího pracovišt#; školitel p$ikládá návrh na úpravu ISP, odsouhlasený 
p$edsedou ORO. 



7. Zm#ny podle odstavce 6 písm. a) p$edkládá školitel po dohod# s doktorandem, zm#ny 
podle odst. 6 písm. b) až d) jsou možné pouze na základ# písemné žádosti doktoranda 
adresované d#kanovi, doprovázené požadovanými p$ílohami. 

8. Každoro"n# provádí školitel hodnocení "innosti doktoranda a zejména pln#ní jeho 
ISP. Hodnocení se provádí ve stanoveném termínu na p$edepsaném formulá$i (p$íloha 
".3) a p$edkládá se vedoucímu školicího pracovišt# a poté p$edsedovi ORO, kte$í 
p$ípadn# zaujmou k tomuto hodnocení stanoviska. Poté je hodnotící materiál zaslán 
p$íslušnému prod#kanovi a je evidován na odd#lení VV!. K tomuto hodnocení se 
p$ihlíží nap$. p$i stanovení stipendia doktoranda.  

"lánek 12 

Studijní blok 

1. Studijní blok je úsek studia, v n#mž si doktorand prohlubuje své teoretické odborné 
v#domosti související s oborem DS a tematickým vymezením své diserta"ní práce. 
Sestává z absolvování souboru odborných p$edm#t% podle odstavc% 3-5, jazykové 
p$ípravy podle odstavce 2 a odborné "innosti, prezentované vypracováním písemné 
studie a rozpravou o diserta"ní práci podle odstavc% 6 a 7.  

2. Jazyková p$íprava je dokumentována zkouškou nejmén# z jednoho sv#tového jazyka 
(zpravidla angli"tiny), kterou doktorand musí absolvovat p$ed složením SDZ.  

3. Povinné odborné p$edm#ty jsou jednosemestrální a jsou v ISP jmenovit# stanoveny. 
Jejich po"et je "ty$i až šest; ISP m%že též stanovit formu absolvování t#chto p$edm#t% 
(p$ímou návšt#vou p$ednášek, samostudiem a konzultacemi). Každý povinný p$edm#t 
je zakon"en p$edm#tovou zkouškou.  

4. Student m%že, po dohod# se školitelem, absolvovat i další volitelné p$edm#ty, které 
nemusí být vždy zakon"eny zkouškou.  

5. Do souboru povinných odborných p$edm#t% podle odstavce 3 je možno výjime"n# 
za$adit maximáln# jeden až dva p$edm#ty magisterského studijního programu, jestliže 
doktorand daný p$edm#t neabsolvoval, který je však v rámci daného oboru zásadní.  

6. Sou"ástí studijního bloku v odborné "innosti je studie, která je písemnou p$ípravou na 
diserta"ní práci (viz "l. 13 odst. 4). Studii doktorand p$edkládá vedoucímu školicího 
pracovišt# prost$ednictvím školitele.  

7. Studie je na školicím pracovišti p$edm#tem rozpravy o diserta%ní práci, na jejímž 
základ# je pak stanoven definitivní název a nápl' diserta"ní práce. Rozpravy se ú"astní 
školitel, vedoucí školicího pracovišt# a "len ORO podle doporu"ení p$edsedy ORO; 
rozprava m%že probíhat v cizím jazyce. Vedoucí školicího pracovišt# m%že podle 
svého uvážení stanovit též oponenta studie.  

8. Studijní blok v ISP je rozvržen maximáln# na 4 semestry u prezen"ní formy studia, 
nebo maximáln# na 6 semestr% u distan"ní nebo kombinované formy studia.  

9. Veškeré p$edm#ty studijního bloku a výsledky o jejich absolvování (zkoušky, nebo 
zápo"ty) jsou zapsány ve výkazu o studiu. Seznam p$edm#t% je do výkazu o studiu 
zapisován po schválení ISP.  

10. Hodnocení p$edm#tových zkoušek a zkoušky jazykové probíhá podle klasifika"ní 
stupnice “výborn#”, “prosp#l”, “neprosp#l”. Klasifikace “neprosp#l” se do výkazu o 
studiu nepíše.  

11. Jestliže výsledek p$edm#tové zkoušky je “neprosp#l”, m%že doktorand zkoušku 
opakovat, nejvýše však jednou. Opakované zkoušky se zú"astní školitel. Jestliže je 
zkoušejícím školitel, zú"astní se opakované zkoušky vedoucí školicího pracovišt#. 
V p$ípad# opakovaného neúsp#chu se studium ukon"uje podle § 56 odst. 1 písm. b) 
zákona.  

12.  



"lánek 13 

Diserta"ní práce 

1. Diserta%ní práce je výsledkem $ešení konkrétního v#deckého nebo um#leckého úkolu; 
prokazuje schopnost doktoranda samostatn# tv%r"ím zp%sobem pracovat a musí 
obsahovat p%vodní a autorem diserta"ní práce publikované výsledky v#decké nebo 
um#lecké práce, nebo výsledky p$ijaté k uve$ejn#ní.  

2. Rámcové téma nebo tematické okruhy diserta%ní práce jsou vypisovány p$i p$ijímacím 
$ízení na základ# návrhu budoucího školitele, po doporu"ení vedoucím školicího 
pracovišt# a souhlasu p$edsedy ORO. Konkrétn#jší vymezení tématu v rámci 
tematického okruhu je možné po dohod# mezi školitelem a uchaze"em.  

3. Název diserta%ní práce, v"etn# její nápln#, se stanoví nejpozd#ji na záv#r studijního 
bloku na základ# p$edložené studie podle "l. 12 odst. 6 a rozpravy o tématu diserta"ní 
práce podle "l. 12 odst. 7.  

4. Studie obsahuje stru"né shrnutí stavu studované problematiky ve sv#t# (souhrnnou 
kritickou rešerši), dopln#nou o dosavadní výsledky vlastní práce doktoranda v oblasti 
tématu diserta"ní práce. Tyto výsledky mohou být prezentovány též souborem 
p$edložených publikací doktoranda.  

5. Diserta"ní práce povinn# obsahuje: v úvodní "ásti: cíl disertace, p$ehled o sou%asném 
stavu dané v!dní problematiky (s odkazem na "erpanou literaturu), v záv#re"né "ásti: 
p$ehled výsledk# disertace (v"etn# p%vodních výsledk% doktoranda), záv!ry pro další 
rozvoj v!dy nebo pro realizaci v praxi. Diserta"ní práce zam#$ené na um#ní mohou 
mít tyto povinné "ásti p$im#$en# modifikovány. Jestliže práce nespl'uje formální 
náležitosti, nemusí být odd#lením pro VV! p$ijata k dalšímu $ízení (viz "l. 16 odst. 2).  

6. Za diserta"ní práci lze uznat i soubor publikací nebo p$ijatých rukopis%, opat$ených 
integrujícím textem ve smyslu odstavce 5. V p$ípad#, že n#které "ásti diserta"ní práce 
doktoranda mohou být p$edm#tem pr%myslové ochrany (patent, pr%myslový vzor), je 
p$ed zve$ejn#ním výsledk% nezbytné alespo' podání výsledk% k ochran#.  

7. Diserta"ní práce je psána v jazyce "eském, slovenském, nebo anglickém. Uchaze"i 
mohou, se souhlasem p$edsedy ORO, p$edložit diserta"ní práci i v n#kterém z dalších 
sv#tových jazyk%, mimo anglický jazyk.  

8. Stru"ný p$ehled o problematice diserta"ní práce obsahují teze, které doktorand 
p$edkládá jako sou"ást materiálu k obhajob# diserta"ní práce ("l. 16 odst. 1). Teze jsou 
samostatný dokument formátu A5, v rozsahu 10-20 stran, obsahující v p$ehledné 
form# cíl disertace, stav studované problematiky ve sv!t!, podstatu $ešení a autor#v 
p$ínos do $ešené problematiky, nejd#ležit!jší p#vodní výsledky; dále obsahuje úplný 
p$ehled publikovaných i nepublikovaných d!l autora, "i jiné formy prezentace (i té, 
která se p$ímo nevztahuje na problematiku disertace), ohlasy na tuto "innost (jsou-li 
známy). U seznamu publikací, v p$ípad# spoluú"asti více autor%, doktorand u každé z 
nich uvede sv%j p$ibližný procentuální podíl na autorství.  

9. Teze jsou psány ve stejném jazyce jako diserta"ní práce a jsou povinn# doprovázeny 
na záv#r jednostránkovou anotací v angli"tin#, resp. v "eštin#, jsou-li teze cizojazy"né. 
Vzor prvních dvou stran tezí je v p$íloze 2. Další formální náležitosti obsahu tezí 
mohou fakulty vymezit ve svých vnit$ních p$edpisech.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

KAPITOLA PÁTÁ  

Ukon"ení doktorského studia  

"lánek 14  

Zp!sob ukon"ení studia  

1. Studium v doktorském studijním programu se $ádn# ukon"uje státní doktorskou 
zkouškou (dále “SDZ”) a obhajobou diserta%ní práce . SDZ zásadn# p$edchází 
obhajob# diserta"ní práce a nekoná se tentýž den.  

2. Studium v doktorském studijním programu se dále ukon"uje dle "l. 4 odst. 3 písm. b), 
c) a d), ve shod# s § 56 odst. 1 zákona.  

   

"lánek 15  

Státní doktorská zkouška  

1. Cílem SDZ je ov#$ení ší$e a kvality znalostí, zp%sobilosti osvojovat si nové poznatky, 
hodnotit je a tv%r"ím zp%sobem využívat ve vztahu ke zvolenému oboru (studijnímu 
programu) DS a tématu diserta"ní práce. Sou"ástí SDZ je i odborná rozprava o 
problematice diserta"ní práce. SDZ se koná p$ed zkušební komisí pro SDZ. SDZ se 
koná zpravidla v semestru následujícím po uzav$ení studijního bloku.  

2. Zkušební komisi SDZ navrhuje p$edseda ORO a jmenuje d#kan, v"etn# jejího 
p$edsedy. Zkušební komise, v"etn# "len% jmenovaných ministerstvem pro daný 
doktorský studijní program, je nejmén# sedmi"lenná (nepo"ítaje školitele). Nejmén# 
dva "lenové zkušební komise nesmí být zam#stnanci !VUT. Dva "lenové zkušební 
komise musí být schváleni MŠMT !R. Zkušební komise pro daný doktorský studijní 
program nebo obor doktorského studijního programu m%že být stálá, nebo m%že být 
navržena ad hoc. Jednání zkušební komise pro SDZ se povinn# ú"astní též školitel.  

3. !lenové zkušební komise pro SDZ jsou profeso$i, docenti a význa"ní odborníci z 
praxe. Oborníky, kte$í nejsou profesory a docenty, schvaluje jako možné "leny 
zkušební komise p$íslušná v#decká rada.  

4. Doktorand p$edkládá písemnou žádost o vykonání SDZ na p$edepsaném formulá$i 
odd#lení VV!. Podmínkou p$edložení žádosti je úsp#šné absolvování studijního bloku 
a p$edložení studie. K žádosti se vyjad$uje školitel a vedoucí školicího pracovišt#, 
konání SDZ s chvaluje p$edseda ORO. Termín SDZ stanoví zpravidla 
školicí pracovišt# po dohod# s p$edsedou zkušební komise; termín poté oznámí 
odd#lení VV! k vyv#šení (viz odstavec 10).  

5. Pr%b#h SDZ a vyhlášení výsledku jsou ve$ejné, hodnocení pr%b#hu SDZ je neve$ejné. 
Výsledné celkové hodnocení SDZ je hodnoceno stupni: “prosp#l s vyznamenáním”, 
“prosp#l” nebo “neprosp#l”.  

6. Pr#b!h SDZ je dán zvyklostmi fakulty. V "ásti, týkající se diserta"ní práce doktorand 
v krátkém vystoupení seznámí "leny zkušební komise s problematikou $ešené 
diserta"ní práce a sou"asným stavem $ešení, ujasní se též záv#ry rozpravy o diserta"ní 
práci, není-li rozprava p$ímou sou"ástí SDZ.  



7. Hodnocení SDZ probíhá na neve$ejné "ásti zasedání zkušební komise. Zkušební 
komise se na celkovém hodnocení SDZ usnáší hlasováním p$i nejmén# dvout$etinové 
p$ítomnosti "len% oprávn#ných hlasovat: nejprve se hlasuje mezi stupni “prosp#l” a 
“neprosp#l”. K hodnocení “prosp#l” je zapot$ebí, aby nadpolovi"ní v#tšina všech 
p$ítomných "len% hlasovala pro stupe' “prosp#l”; v  opa"ném p$ípad# je výsledek 
“neprosp#l”. U výsledku “neprosp#l” se zkušební komise usnáší na prohlášení, které 
od%vod'uje p$íslušné rozhodnutí. V p$ípad# výsledku “prosp#l” hlasuje zkušební 
komise dále mezi stupni “prosp#l s vyznamenáním” a “prosp#l”. K  h odnocení 
“prosp#l s vyznamenáním” je zapot$ebí, aby nadpolovi"ní v#tšina všech p$ítomných 
"len% hlasovala pro stupe' “prosp#l s vyznamenáním”; v opa"ném p$ípad# je výsledek 
“prosp#l”.  

8. Jestliže je výsledek hodnocení zkušební komise pro SDZ “neprosp#l”, m%že 
doktorand SDZ opakovat nejvýše jednou, a to nejd$íve po t$ech m#sících ode dne 
neúsp#šn# vykonané zkoušky. U opakované zkoušky nem%že být výsledek hodnocení 
“prosp#l s vyznamenáním”. V p$ípad# opakovaného neúsp#chu SDZ se studium 
ukon"uje podle § 56 ods t . 1 písm. b) zákona (viz též "l. 4. odst. 5 písm.d)).  

9. O pr%b#hu SDZ a jejích záv#rech se vede zápis, který podepisuje p$edseda zkušební 
komise pro SDZ a o hlasování je po$ízen protokol, který podepisuje p$edseda zkušební 
komise a všichni její p$ítomní "lenové. O úsp#šném absolvování SDZ je doktorandovi 
odd#lením pro VV! vydán doklad o vykonané SDZ.  

10. Konání SDZ musí být zve$ejn#no minimáln# 2 týdny p$edem na ú$ední desce fakulty.  

"lánek 16  

Hodnocení a obhajoba diserta"ní práce  

1. Pro zapo"etí $ízení k obhajob# diserta"ní práce doktorand odevzdává: (1) písemnou 
žádost o povolení obhajoby (na stanoveném formulá$i), (2) diserta%ní práci ve "ty$ech 
vyhotoveních, (3) životopis , (4) výkaz o studiu, (5) posudek školitele s doporu%ením k 
obhajob! a (6) teze diserta%ní práce v po"tu 20 ks.  

2. Odd#lení VV! materiály podle odst. 1 formáln# posoudí, a v p$ípad# spln#ní 
formálních náležitostí dokumenty p$ijme a na kopii žádosti doktorandovi potvrdí jej 
p$evzetí. P$ijaté materiály jsou postoupeny p$edsedovi ORO; na jeho návrh je 
nejpozd#ji do 30 dn% d#kanem jmenována komise pro obhajobu diserta"ní práce a 
oponenti diserta"ní práce.  

3. Komise pro obhajobu diserta"ní práce (dále jen “komise”) je jmenována obdobn# jako 
pro SDZ podle "l. 15 odst. 2 a 3.  

4. Diserta"ní práce je oponována minimáln# dv#ma oponenty, kte$í jsou na návrh 
vedoucího školicího pracovišt#, nebo školitele a po schválení p$edsedou ORO 
jmenováni d#kanem. Oponenty jsou význa"ní odborníci v p$íslušném v#dním oboru, z 
nichž alespo' jeden musí být profesor, nebo DrSc. a nejvýše jeden je 
zam#stnancem !VUT.  

5. Oponentský posudek má být vypracován do t$iceti dn% po zaslání diserta"ní práce. 
Nem%že-li oponent posudek vypracovat, oznámí tuto skute"nost do 15 dn%. V p$ípad#, 
že oponent odmítne posudek vypracovat, nebo neobdrží-li odd#lení VV! posudek do 
30 dn%, jmenuje d#kan na návrh p$edsedy ORO nového oponenta.  

6. Oponentské posudky jsou postoupeny p$edsedovi komise, který s nimi seznámí 
doktoranda i jeho školitele. Jestliže hodnocení jednoho z oponent% poukazuje na 
závažné nedostatky, nebo diserta"ní práci nedoporu"uje k obhajob#, m%že si 
doktorand diserta"ní práci vyžádat zp#t k p$epracování a $ízení k obhajob# diserta" n í 
práce se zastavuje. P$edseda ORO po dohod# s p$edsedou komise a školitelem stanoví 
lh%tu pro odstran#ní nedostatk%, nejdéle však 6 m#síc%. Opravenou práci dostávají k 
hodnocení stejní oponenti. Nevyužije-li doktorand možnost opravy, v $ízení se 



pokra"uj e . V p$ípad# dvou negativních hodnocení je p$epracování diserta"ní práce 
povinné.  

7. Termín obhajoby diserta%ní práce stanoví p$edseda komise nejpozd#ji do 30 dn% po 
obdržení posledního posudku, není-li $ízení zastaveno. S tímto termínem je seznámen 
doktorand, školitel, oponenti a "lenové zkušební komise. S pozvánkou na obhajobu 
všichni "lenové komise dále obdrží všechny oponentské posudky diserta"ní práce, 
posudek školitele a teze diserta"ní práce.  

8. Obhajoby diserta"ní práce se povinn# ú"astní též oponenti. Nep$ítomnost nejvýše 
jednoho z oponent% je možná jen v p$ípad#, že jeho posudek byl kladný a "lenové 
komise s omluvou souhlasí. Posudek nep$ítomného oponenta je p$i obhajob# 
diserta"ní práce p$e"ten. V p$ípad# kritického posudku je ú"ast oponenta nezbytná .  

9. Konání obhajoby diserta"ní práce je zve$ejn#no na ú$ední desce fakulty, nejmén# 3 
týdny p$edem. Po tuto dobu mohou zájemci do diserta"ní práce, uložené na odd#lení 
VV!, nahlížet a "init si z ní výpisky. Své p$ipomínky mohou podat písemn# 
p$edsedovi komise pro obhajobu diserta"ní práce, nebo ústn# p$ednést p$i obhajob# 
diserta"ní práce. Uchaze" je povinen k nim zaujmout stanovisko.  

10. Obhajoba diserta"ní práce a vyhlášení výsledk% je ve$ejné, hodnocení výsledk% 
obhajoby je neve$ejné. Výsledné celkové hodnocení je “obhájil” nebo “neobhájil”. 
Výsledek vyhlašuje p$edseda komise pro obhajobu diserta"ní práce bezprost$edn# po 
rozhodnutí komise v neve$ejné "ásti.  

11. P$i obhajob! úvodem p$edseda komise seznámí komisi s doktorandem, ov#$í všechny 
formální náležitosti konání obhajoby a vyzve doktoranda k vystoupení. Doktorand v 
20-30 minutovém projevu seznámí komisi s výsledky své práce. Dále jsou p$e"teny 
oponentské posudky a doktorandovi je dána možnost na n# reagovat. Dále jsou 
p$e"teny nebo p$edloženy p$ipomínky ve$ejnosti (odstavec 9) a uchaze" je povinen k n 
i m zaujmout stanovisko. Poté, ve volné rozprav#, kladou své dotazy k tematice 
diserta"ní práce všichni "lenové komise, oponenti, eventuáln# hosté a doktorand na n# 
reaguje.  

12. Hodnocení obhajoby probíhá na neve$ejné "ásti zasedání komise, která o celkovém 
hodnocení obhajoby se usnáší tajným hlasováním p$i nejmén# dvout$etinové 
p$ítomnosti jejich "len%. Hlasování se ú"astní též p$ítomní oponenti. K hodnocení 
“obhájil” je zapot$ebí nadpolovi"ní v#tšiny všech p$ítomných "len% oprávn#ných 
hlasovat, v opa"ném p$ í pad# je výsledek “neobhájil”. Po hlasování se komise též 
usnáší na prohlášení, které od%vod'uje p$íslušné rozhodnutí. Neve$ejné "ásti zasedání 
se ú"astní bez práva hlasovat též školitel.  

13. O pr%b#hu obhajoby diserta"ní práce a usneseních komise se vede zápis, který 
podepisuje p$edseda komise pro obhajobu diserta"ní práce, a o hlasování je po$ízen 
protokol, který podepisuje p$edseda komise a všichni p$ítomní "lenové. Zápis a 
protokol je postoupen d#kanovi.  

14. Doktorand m%že opakovat neúsp#šnou obhajobu diserta"ní práce nejvýše jednou, a to 
po p$epracování diserta"ní práce, nejd$íve však za p%l roku, nejdéle však do termínu, 
který nezpochyb'uje maximální dobu studia ("l.2 odst. 12). V p$ípad# neúsp#šn# 
opakované obhajoby diserta"ní práce se studium ukon"uje podl e § 56 odst. 1 písm. b) 
zákona.  

15. Na vlastní žádost absolventa je odd#lením VV! ješt# p$ed vydáním diplomu ("l. 17 
odst. 1) vydán d#kanem podepsaný doklad o $ádném ukon"ení studia a o ud#lení titulu 
“doktor” (ve zkratce “Ph.D.”) .  

16. Výtisky diserta"ní práce jsou po úsp#šné obhajob# zpravidla distribuovány takto: po 1 
exemplá$i obdrží: knihovna fakulty, Státní technická knihovna, školitel, pracovišt# 
disertanta. Po neúsp#šné obhajob# je jeden výtisk práce archivován na odd#lení VV!, 
ostatní výtisky jsou vrácen y uchaze"i.  

 



 

"lánek 17  

Diplom o absolvování studia a uzav&ení studia  

1. Na základ# $ádného ukon"ení studia v doktorském studijním programu obdrží 
absolvent diplom, dodatek k diplomu a vysv#d"ení o studiu: státní doktorské zkoušce, 
dalších zkouškách a obhajob# diserta"ní práce.  

2. Diplom s dodatkem a vysv#d"ením je absolvent%m zpravidla p$edáván na slavnostním 
zasedání V#decké rady !VUT. Ve výjime"ném p$ípad#, kdy absolvent nemá možnost 
se slavnostního zasedání ú"astnit, m%že mu být tento diplom s dodatkem i vysv#d"ení 
p$edáno mimo slavnostní promoci na základ# žádosti nebo proti p$edložené plné moci 
pov#$ené osob#.  

 

 

 

KAPITOLA ŠESTÁ  

P&echodná a záv're"ná ustanovení  

"lánek 18  

1. Tyto Zásady studia v doktorském studijním programu na !VUT byly schváleny 
V#deckou radou !VUT dne  25. 1. 2000 s dopln#ním bodu 13 kapitoly druhé, "lánku 
2, a bodu 19kapitoly "tvrté, "lánku 10, schválených gremiem rektora dne 16. 6. 2001. 
Drobné úravy nem#nící obsah byly projednány a schváleny poradou d#kan% pro 
v#deckou a výzkumnou "innost a $editel% celoškolských ústav% dne 18. $íjna 2005.  

2. Tento $ád nabývá ú"innosti od za"átku akademického roku 2005/2006.  

   

Prof. Ing. Ji$í Witzany, DrSc.,v. r.  
rektor  

 


