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S T U D I J N Í H O  A  Z K U Š E B N Í H O  Ř Á D U  P R O  

 
S T U D E N T Y  

 
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 

 

Článek 1 
 

Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze 1 se mění takto:  

 

 

1. V čl. 3 odstavec 7 zní: 

„(7) Doba studia je doba od prvního zápisu do studia po přijetí do studijního programu do 
ukončení studia podle čl. 34. Do doby studia se započítávají všechna přerušení studia s výjimkou 
přerušení po uznanou dobu rodičovství u studentů-rodičů, které se nezapočítává do doby 
studia.“. 

2. V čl. 13 odstavec 6 zní: 

„(6) Minimální doba přerušení je jeden semestr, ve výjimečných případech může být doba 
přerušení kratší. Studium nelze přerušit v případě, že se řádný a opravný termín státních 
závěrečných zkoušek konají během jednoho semestru. V době přerušení není osoba studentem. 

                                                           
1 Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT registrovaný MŠMT dne 19. června 2018 pod čj. MSMT-19935/2018, ve znění I., II., III. a IV. 
změn. 
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V průběhu výuky nebo zkouškového období může být studium přerušeno jen ze zvláště 
závažných důvodů. Přerušení studia nelze též povolit v případě, že po nástupu do studia po 
přerušení by studentovi muselo být studium okamžitě ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) 
zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na rozhodnutí děkana o přerušení studia se vztahuje § 68 
zákona. Písemné rozhodnutí děkana se eviduje v elektronickém informačním systému ČVUT 
a zakládá do dokumentace vedené o studentovi. V rozhodnutí o přerušení studia se uvádí 
datum počátku přerušení studia, datum ukončení přerušení studia a termín opětovného zápisu 
do studia.“. 

3.     V čl. 13 odstavec 12 zní: 

         „(12) Pokud student splnil podmínky dané tímto řádem a vnitřními předpisy fakulty pro zápis do    
dalšího semestru/akademického roku, a rozhodl se pro zápis do semestru/akademického roku je 
jeho odpovědností, jak si nastaví kreditovou zátěž.“. 

4.     V čl. 13 odstavec 13 zní: 

 „(13) Student je povinen po dobu trvání studia mít v Informačním systému ČVUT (v systému 
UserMap) zaevidovanou funkční kontaktní e-mailovou adresu vázanou na osobní e-mailovou 
schránku. Student je povinen informace v e-mailové schránce zpracovávat a v e-mailové 
komunikaci s fakultou / univerzitou výhradně používat tuto e-mailovou adresu (schránku).“. 

5.    V čl. 16 odstavec 11 zní: 

„(11) Zkušební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, 
přičemž mezi přítomnými musí být předseda nebo místopředseda; to neplatí u praktické části 
státní závěrečné zkoušky, která probíhá ve zdravotnických zařízeních, v takovém případě musí být 
přítomni alespoň dva členové komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.“. 

6.  V čl. 19 odstavec 5 zní: 

„(5) Doba studia v prezenční formě doktorského studijního programu nemůže přesáhnout 
standardní dobu studia. Tuto lhůtu může děkan studentovi-rodiči prodloužit maximálně o 
uznanou dobu rodičovství, pokud v této době studium nepřeruší a celková doba studia 
nepřesáhne maximální dobu studia. Tím není dotčen čl. 6 odst. 6 Stipendijního řádu ČVUT. 
Studium v distanční nebo kombinované formě v doktorských studijních programech může být 
prodlouženo až po maximální dobu studia.“. 

7.  V čl. 21 odstavec 7 zní: 

        „(7) ORO zejména 

a) schvaluje před přijetím uchazeče ke studiu návrh vedoucích školicích pracovišť na 
rámcová témata nebo tematické okruhy disertačních prací a školitele pro tato témata; po 
přijetí uchazeče na návrh školitele schvaluje též školitele-specialisty podle čl. 24 odst. 1, 

b) schvaluje ISP a jejich změny podle čl. 26 odst. 1 a odst. 5, 

c)       schvaluje návrh na složení komisí pro přijímací zkoušky, projednává složení komisí pro 
státní doktorské zkoušky podle čl. 29 odst. 2 a komisí pro obhajoby disertačních prací 
podle čl. 30 odst. 3, 

d) schvaluje oponenty disertačních prací podle čl. 30 odst. 4, 

e) kontroluje a hodnotí probíhající studium v daném studijním oboru doktorského studijního 
programu; výsledky předkládá nejméně jednou ročně ORP podle odstavce 9. 

f)       vyjadřuje se k žádostem o distanční konání odborné rozpravy o disertační práci podle čl. 
27 odst. 10, jakož i k žádostem o distanční účast jednotlivých členů komise nebo oponentů 
na konání státní doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační práce,  

g) může navrhnout distanční konání státní doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační 
práce.“. 
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8.      V čl. 22 odstavec 1 zní: 

 „(1) Uchazeč se stává studentem doktorského studijního programu (dále jen „doktorand“) 
dnem zápisu do studia v doktorském studijním programu. Zápis se koná na fakultě, na které se 
uskutečňuje studijní program. Zápis probíhá v termínu stanoveném děkanem. Doktorand je 
členem akademické obce fakulty a akademické obce ČVUT a vztahují se na něho práva 
a povinnosti vyplývající ze zákona a vnitřních předpisů ČVUT a fakulty pro příslušnou formu 
studia. Studijní povinností studenta doktorského studijního programu je plnění ISP stejně jako 
vědecké bádání a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo teoretická a tvůrčí činnost v 
oblasti umění, které provádí pod vedením školitele v oblasti dané rámcovým tématem disertační 
práce.“. 

 

 

9.     V čl. 23 odstavec 9 zní: 

        „(9) Školitel provádí průběžnou kontrolu plnění ISP doktoranda. Pravidelně, nejméně jednou za 
rok, předkládá vedoucímu školicího pracoviště a předsedovi ORO hodnocení plnění ISP 
doktoranda v písemné formě. Pokud školitel konstatuje neplnění studijních povinností, projedná 
tuto skutečnost do 30 dní s ORO. Pokud ORO navrhne ukončení studia pro neplnění studijních 
povinností, děkan buď stanoví doktorandovi přiměřenou lhůtu k nápravě nebo studium ukončí.“. 

10.     V čl. 27 odstavec 13 zní: 

        „(13) Na návrh vedoucího školicího pracoviště se rozprava o disertační práci může ve  
výjimečných případech se souhlasem děkana konat distanční formou.“. 

11.   V čl. 29 odstavec 1 zní: 

 „(1) Cílem státní doktorské zkoušky (dále jen „SDZ“) je ověření šíře a kvality znalostí doktoranda, 
jeho způsobilosti osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat ve vztahu 
ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Součástí SDZ 
je i diskuse o problematice disertační práce. Podmínkou konání SDZ je předchozí úspěšné 
absolvování studijního bloku. SDZ může bezprostředně navazovat na rozpravu o disertační 
práci.“. 

12.   V čl. 30 odstavec 1 zní: 

         „(1) Doktorand po předchozím složení SDZ odevzdává pro započetí řízení k obhajobě své 
disertační práce písemnou žádost o povolení obhajoby (na stanoveném formuláři), disertační 
práci ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu PDF, životopis, posudek 
školitele a seznam vlastních publikací (projektů) včetně jejich ohlasů dělený na práce k tématu 
disertační práce a na ostatní. Doktorand předkládá disertační práci pouze v případě, že již 
publikoval nebo má k publikaci přijatý alespoň jeden odborný článek nebo příspěvek ve sborníku 
konference buď 

a) v impaktovaném časopise databáze WoS SCI-Expanded nebo Scopus, nebo 

b) v časopise databáze MathSciNet, nebo 

c) ve sborníku konference zařazené do žebříčku CORE, The Computing Research and Educacion 
Association of Australasia, nebo 

d) pro oblast architektury a umění v odborném časopise nebo ve sborníku odborné konference, 
nebo 

e) v časopisu nebo sborníku konference podle vnitřního předpisu fakulty. 

Článek nebo příspěvek se vztahuje k tématu disertace, doktorand je jeho hlavním autorem a 
jeho afiliaci uvádí ČVUT. Publikační podmínka může být dále upravena vnitřním předpisem 
fakulty.“. 
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13.   V čl. 30 odstavce 14 až 17 znějí: 

        „(14) Disertační práci, a to ani po přepracování, nelze přijmout po uplynutí maximální doby 
studia. 

         (15) Po vyjádření ORO může děkan povolit distanční účast jednotlivých členů komise, školitele 
nebo oponentů. Předseda a doktorand musí být vždy přítomni fyzicky. Pokud se některý 
z hlasujících členů účastní distančně, musí být tajné hlasování provedeno všemi členy distanční 
formou prostřednictvím aplikace, kterou určí děkan. 

         (16) Na návrh ORO může děkan v mimořádných případech rozhodnout o konání obhajoby 
distanční formou; rozhodnutí obsahuje podmínky pro provedení distanční obhajoby včetně 
způsobu tajného hlasování. 

(17) Ustanovení odst. 15 a 16 o distanční účasti či distančním konání obhajoby se přiměřeně 
použijí i pro konání SDZ.“. 

14.   V čl. 36 odstavec 7 zní: 

        „(7) Ustanovení čl. 30 odstavce 1 věta druhá se použije poprvé pro doktorandy, kteří se zapíší do 

        doktorského studijního programu po 1.6.2022.“. 

 

Článek 2 
 

1. 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 15. 
prosince 2021. 

2. 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. Změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze 
nabývají účinnosti 15. dnem po dni registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
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