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Z M Ě N Y

STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

Článek 1
Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze1 (dále jen
„ČVUT“) se mění takto:

1. Za čl. 3 se vkládá nový čl. 3a, který včetně nadpisu zní:
„Článek 3a
Zajištění pokračování ve studiu v důsledku zániku akreditace studijního programu
(1) Studuje-li student akreditovaný studijní program, jehož akreditace zanikne3, bude mu
zajištěna možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního
programu na ČVUT; nebude-li možné zajistit pokračování ve studiu na ČVUT, je ČVUT
1
3)

Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT registrovaný MŠMT dne 22. září 2017 pod čj. MSMT-25967/2017.
§ 80 odst. 5 zákona.
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povinno zajistit tuto možnost na jiné vysoké škole. Provedení této zákonné povinnosti je
blíže upraveno v příslušném Metodickém pokynu prorektora pro bakalářské
a magisterské studium.
(2) Při využití možnosti pokračování ve studiu podle odstavce 1 budou studentovi
z původního studijního plánu převedeny všechny jeho zapsané či uznané předměty.
(3) Studium v novém studijním programu není považováno za další studium.
(4) Maximální doba studia v případě studia v novém studijním programu se rovná
maximální době studia ve studijním programu s delší standardní dobou studia.“.
2. V čl. 21 odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Členy ORP a ORO mohou být jmenováni profesoři, docenti a další významní odborníci,
kteří v posledních 5 letech vykonávali tvůrčí činnost, která odpovídá oblasti nebo
oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být uskutečňován
doktorský studijní program. Členy ORP nebo ORO fakultního doktorského studijního
programu jmenuje a odvolává děkan po schválení vědeckou radou fakulty na základě
návrhu školicích pracovišť nebo děkana. Členy ORP nebo ORO doktorského studijního
programu uskutečňovaného na více fakultách nebo nefakultního doktorského
studijního programu jmenuje a odvolává rektor po schválení Vědeckou radou ČVUT na
základě návrhu vědeckých rad fakult nebo ústavů ČVUT nebo na základě návrhu
pracovišť mimo ČVUT.
(5) Předsedou ORP je garant programu. Předsedou ORO je garant příslušného oboru.
Garanty programů a oborů jmenuje a odvolává děkan.“.
3. V čl. 21 odstavec 9 zní:
„(9) Oborová rada zasedá podle potřeby, minimálně však jednou za rok, zasedání řídí její
předseda nebo jím pověřený člen. Na zasedání ORP předkládají předsedové ORO
přehled aktivit oborů studia ve formě písemné zprávy. Ze zasedání a všech usnesení
ORP je pořízen zápis, který je předkládán děkanovi nebo rektorovi a vedoucím
školicích pracovišť. ORP může rozhodovat distančně, zejména elektronickou formou
hlasování.“.
4. V čl. 23 odstavec 8 zní:
„(8) Školitel může současně školit nejvýše 5 doktorandů. Zvýšení tohoto počtu pro
jednotlivé školitele povoluje děkan na návrh oborové rady, a to zejména na základě
výsledku studia jím vedených doktorandů.“.
5. V čl. 24 odstavec 1 zní:
„(1) V případě, že téma disertační práce vyžaduje potřebu specifického vedení nebo
profesních konzultací, které nemůže vykonávat školitel, mohou být jmenováni nejvýše
dva školitelé-specialisté, kteří zabezpečují se školitelem dohodnutou část odborné
výchovy doktoranda. Školitelem-specialistou je zpravidla přední odborník a navrhuje
ho školitel. Školitele-specialistu po schválení ORO jmenuje děkan.“.
6. V čl. 26 odstavec 4 zní:
„(4) Součástí náplně ISP doktoranda v prezenční formě studia může být pedagogická
praxe, sloužící především k rozvinutí prezentačních dovedností.“.
7. V čl. 26 odst. 5 se na konec první věty před dvojtečku doplňuje slovo „zejména“.
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8. V čl. 26 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Součástí povinností studenta v doktorském studijním programu je absolvování studia
na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo jiné formy přímé účasti
studenta na mezinárodní spolupráci, zejména účast na mezinárodním tvůrčím
projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí. Studium na
zahraniční instituci lze pro splnění této povinnosti uznat i tehdy, když předcházelo
zápisu do doktorského studijního programu.“.
9. V čl. 28 odstavec 1 zní:
„(1) Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého problému nebo
uměleckého úkolu specifikovaného v cílech disertace; prokazuje schopnost
doktoranda samostatně tvůrčím způsobem pracovat a musí obsahovat původní
a autorem disertační práce publikované nebo k uveřejnění přijaté výsledky vědecké
nebo umělecké práce.“.
10. V čl. 28 odstavec 5 zní:
„(5) Disertační práce je psána v jazyce anglickém, českém nebo slovenském. Uchazeči
mohou, se souhlasem děkana, předložit disertační práci i v některém z dalších
světových jazyků. Další náležitosti disertační práce stanoví závazným předpisem
děkan fakulty, na níž se studijní program uskutečňuje. Jestliže práce nesplňuje
formální náležitosti, nemusí být oddělením VVČ přijata k dalšímu řízení. Pokud práce
nesplňuje věcné náležitosti je z podnětu proděkana nebo OR doktorandovi vrácena
s konkrétními připomínkami k přepracování (doplnění). V případě nejasností
rozhoduje děkan. Postup při vrácení práce může upřesnit Řád doktorského studia
fakulty.“.
11. V čl. 30 odstavec 4 zní:
„(4) Disertační práce je oponována minimálně dvěma oponenty, kteří jsou na návrh
vedoucího školicího pracoviště nebo školitele a po schválení ORO jmenováni
děkanem. Oponenty mohou být jen význační odborníci v příslušném vědním nebo
uměleckém oboru, z nichž alespoň jeden musí být profesor, docent nebo doktor věd
(DrSc. nebo zahraniční ekvivalent) a nejvýše jeden je zaměstnancem ČVUT. Nejméně
dva z oponentů jsou nositeli titulu Ph.D., CSc. nebo ekvivalentního; toto pravidlo se
nevztahuje na umělecké obory.“.

12. V čl. 30 odstavec 12 zní:
„(12) O průběhu obhajoby disertační práce a usneseních komise pro obhajobu disertační
práce se vede zápis, který podepisuje předseda komise pro obhajobu disertační
práce; o hlasování je pořízen protokol, který podepisuje předseda komise a všichni
přítomní členové. Zápis je uložen na oddělení VVČ. Řád doktorského studia může
upravit podmínky vzdálené účasti oponentů na jednání.“.

13. Článek 36 včetně nadpisu zní:
„Článek 36
Přechodná a zmocňovací ustanovení
(1) Na studenty zapsané do studia před 1. říjnem 2015 se pro hodnocení absolvování
celého studia „prospěl s vyznamenáním“ vztahuje kritérium uvedené v čl. 23 odst. 2
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Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT registrovaného ministerstvem dne 8.
července 2015 pod čj. MSMT23823/2017³, nebude-li pro ně výhodnější použít kritérium
uvedené v čl. 18 odst. 2.
(2) Na studenty zapsané do doktorského studijního programu před 1. 1. 2019 se
povinnost podle čl. 26 odst. 8 nevztahuje, ledaže by tato povinnost vyplývala z Řádu
doktorského studia příslušné fakulty.
(3) Pokud by aplikací tohoto předpisu mělo dojít k nepřiměřené tvrdosti, může děkan
učinit opatření k jejímu odstranění a povolit výjimku. O udělení takové výjimky děkan
informuje příslušný akademický senát fakulty; výjimkou nelze prolomit omezení
maximální doby studia.
(4) V případě nefakultního studijního programu má právo učinit opatření k odstranění
nepřiměřené tvrdosti rektor nebo jím pověřený prorektor. O udělení takové výjimky
rektor informuje Akademický senát ČVUT.“.

Článek 2
(1) Tyto změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení technického
v Praze byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), Akademickým senátem Českého vysokého učení
technického v Praze dne 30. května 2018.
(2) Tyto změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení technického
v Praze nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
(3) Tyto změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení technického
v Praze nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r.
rektor
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