
Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijního programu na ČVUT v Praze 

- Institucionální část + šablona celé zprávy 

 

 

Úvodní komentář: 

 

Tento dokument může sloužit jako podklad nebo může být použit jako šablona pro 

vypracování Sebehodnotící zprávy pro akreditaci studijního programu na ČVUT v Praze, která 

je povinnou přílohou při podání akreditace studijního programu na Národní akreditační úřad. 

Tento podklad je vypracován podle Doporučené osnovy NAÚ dostupné na 

https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodiky/71-metodicke-materialy-pro-pripravu-a-

hodnoceni-zadosti-o-akreditaci-studijniho-programu 

V jednotlivých částech sebehodnotící zprávy se uvádí naplnění standardů specifikovaných za 

každým nadpisem osnovy – uvedeno modře kurzívou. Některé části lze v sebehodnotící 

zprávě vynechat, pokud nejsou u daného studijního programu relevantní.  

 

Sebehodnotící zprava by měla být svázaná s faktickým popisem uskutečňování studijního 

plánu, a to formou odkazu na jednotlivé přílohy žádosti o akreditaci, nebo odkazem na 

dokumenty volně přístupné na internetových stránkách ČVUT. U rozsáhlejších dokumentů je 

pak třeba uvést, kde jsou tyto informace obsaženy (číslo stránky, kapitola apod.). 

 

V tomto dokumentu je připraven oddíl I. Instituce, která popisuje informace o ČVUT společné 

pro všechny podávané akreditace za ČVUT v Praze. Nicméně v případě potřeby a vhodnosti 

je možné i tyto informace upravit, eventuálně doplnit. 

 

Oddíl II. Studijní program je úzce vázán na překládaný studijní program a tato část může být 

použita jako osnova/šablona. V této části jsou uvedeny některé informace obecnějšího 

charakteru, které mohou být využity, eventuálně mohou sloužit jako příklady nebo inspirace. 

 

Žlutě jsou zvýrazněny části k doplnění, eventuálně komentáře.  

 

 

https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodiky/71-metodicke-materialy-pro-pripravu-a-hodnoceni-zadosti-o-akreditaci-studijniho-programu
https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodiky/71-metodicke-materialy-pro-pripravu-a-hodnoceni-zadosti-o-akreditaci-studijniho-programu


Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijního 

programu na ČVUT v Praze 
  

Studijní program bude uskutečňován na Českém vysokém učení technickém v Praze 

  

Součást:                              .................. 

Název studijního programu:   .................. 

Typ studijního programu:    .................. 

Profil studijního programu:  .................. 

Forma studia:                      .................. 

Standardní doba studia:      .................. 

  

  

I. Instituce 
  

České vysoké učení technické v Praze (dále jen „ČVUT“) je veřejnou vysokou školou 

univerzitního typu se sídlem v Praze. 

  

Působnost orgánů vysoké školy 

  
Standard 1.1 Vysoká škola má vymezen orgán vysoké školy, který plní působnost statutárního 

orgánu, a jsou vymezeny další orgány, jejich působnost, pravomoc a odpovědnost 

  

V čele ČVUT je rektor. V případech, kdy zvláštní předpis předpokládá působnost statutárního 

orgánu, plní ji rektor. Působnost dalších samosprávných akademických orgánů ČVUT je 

vymezena zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále „zákon o 

VŠ“), Statutem ČVUT a dalšími vnitřními předpisy ČVUT. Plný text Statutu ČVUT je dostupný 

na 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-3ea5-4693-9853-

5147f1238481/cs/20180226-statut-cvut-v-praze-uplne-zneni.pdf 

  

Standard 1.2 Vysoká škola má vymezeny působnosti, pravomoci a odpovědnosti orgánů jejích 

součástí k činnostem a jednáním, která se týkají tvorby a uskutečňování studijních programů 

a které tvoří funkční celek. 

  

ČVUT se člení na součásti, a to na fakulty, vysokoškolské ústavy a další součásti. Působnost, 

pravomoc a odpovědnost samosprávních akademických orgánů ČVUT, fakult a 

vysokoškolských ústavů, které se týkají tvorby studijních programů, jsou vymezeny zákonem 

o VŠ a vnitřními předpisy Statutem ČVUT  

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-3ea5-4693-9853-

5147f1238481/cs/20180226-statut-cvut-v-praze-uplne-zneni.pdf 

a Studijním a zkušebním řádem ČVUT (dále jen „SZŘ“) 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-3ea5-4693-9853-

5147f1238481/cs/20180226-studijni-a-zkusebni-rad-pro-studenty-cvut.pdf 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-3ea5-4693-9853-5147f1238481/cs/20180226-statut-cvut-v-praze-uplne-zneni.pdf
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Vnitřní systém zajišťování kvality 
  

 Vymezení pravomoci a odpovědnost za kvalitu 

  

Standard 1.3 Na všech úrovních řízení vysoké školy jsou vymezeny pravomoci a odpovědnost 

za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností tak, aby tvořily 

funkční celek. 

  

Vymezení pravomoci a odpovědnosti za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi 

souvisejících činností je popsáno ve vnitřním předpise ČVUT „Pravidla systému zajišťování 

kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT“ (dále jen „Pravidla“) dostupném na:  

............. – bude doplněno po schválení Pravidel  

  

Za uskutečňování studijních programů (SP) na fakultách ČVUT jsou podle čl. 5 odst. 6 Statutu   

ČVUT odpovědné fakulty, u nefakultních programů patřičné součásti podílející se na 

programu. Systém řízení kvality je založen na odpovědnosti děkana, který projednává 

administrativní akty s Akademickým senátem (dále jen „AS“) a Vědeckou radou (dále jen VR) 

fakulty a Radou pro vnitřní hodnocení ČVUT (dále jen RVH). V případě nefakultních SP je 

systém řízení kvality založen na odpovědnosti prorektora pro bakalářské a magisterské 

studium nebo prorektora pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium, který projednává 

administrativní akty s AS, VR a RVH ČVUT. Uskutečňování studijních programů 

magisterských a bakalářských řídí proděkani pro vzdělávací činnost společně s garanty SP.  

 

V případě doktorských studijních programů je v souladu s § 47 odst. (6) zákona o VŠ a v 

souladu s čl. 21 SZŘ ustanovena Oborová rada pro studium v doktorském studijním programu 

(dále jen „ORP“), tvořená především habilitovanými školiteli doktorandů. ORP je základním 

odborným, kontrolním a hodnoticím orgánem studia (§47, odst. 6 zákona o VŠ). Předsedou 

ORP je garant programu. Činnost ORP je metodicky řízena příslušnými proděkany pro tvůrčí 

činnost. Informace o složení jednotlivých ORP a o jejich činnosti jsou na příslušných webových 

stránkách fakult. 

           

Kontrolním orgánem pro kvalitu doktorských studijních programů (dále jen „DSP“) na 

příslušných fakultách jsou Vědecké rady, které schvalují nejméně jednou ročně zprávu o 

hodnocení DSP, připravených příslušnými ORP. Otázky vzdělávací činnosti jsou pravidelně 

projednávány na Grémiích děkana příslušných fakult za přítomnosti garantů programů. 

  

Systém řízení kvality je na úrovni ČVUT koordinován RVH podle vnitřního předpisu ČVUT: 

„Statutu Rady pro vnitřní hodnocení“ dostupném na 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/b6fd7e62-769d-407f-a65d-

24bd1773c022/en/20180228-statut-rady-pro-vnitrni-hodnoceni.pdf.  

Do systému řízení kvality vzdělávací činnosti jsou také začleněni prorektor pro bakalářské a 

magisterské studium a prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium, kteří 

prostřednictvím porady kolegia rektora koordinují postupy vnitřního hodnocení na jednotlivých 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/b6fd7e62-769d-407f-a65d-24bd1773c022/en/20180228-statut-rady-pro-vnitrni-hodnoceni.pdf
https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/b6fd7e62-769d-407f-a65d-24bd1773c022/en/20180228-statut-rady-pro-vnitrni-hodnoceni.pdf
https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/b6fd7e62-769d-407f-a65d-24bd1773c022/en/20180228-statut-rady-pro-vnitrni-hodnoceni.pdf
https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/b6fd7e62-769d-407f-a65d-24bd1773c022/en/20180228-statut-rady-pro-vnitrni-hodnoceni.pdf


fakultách. Rektor do procesu řízení kvality vstupuje jako předseda RVH a dále v případě 

stížností nebo odvolání studentů nebo v případě jiných závažných problémů. 

  

 Procesy vzniku a úprav studijních programů 

  

Standard 1.4 Vnitřním předpisem vysoké školy jsou podrobněji vymezeny procesy vzniku, 

schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci 

Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství. 

  

V případě vzniku a úprav SP uskutečňovaných na fakultách, případně nefakultních SP se 

postupuje podle čl. 5 odst. 3, 4, 5, 6, Statutu ČVUT: 

  

(3)  Záměr předložit žádost o akreditaci, o rozšíření akreditace nebo o prodloužení doby 

platnosti akreditace studijních programů (dále jen „záměr akreditace") je projednán v 

samosprávných akademických orgánech ČVUT podle odstavců 4 a 5. Záměr akreditace 

musí při tomto projednávání obsahovat všechny náležitosti příslušné žádosti.' Po 

schválení záměru akreditace VR ČVUT rektor neprodleně předkládá příslušnou žádost 

Národnímu akreditačnímu úřadu. 

(4)  Záměr akreditace studijních programů uskutečňovaných na fakultách (dále jen „fakultní 

programy") předkládá děkan k předchozímu projednání akademickému senátu příslušné 

fakulty a ke schválení vědecké radě příslušné fakulty. Poté tento záměr akreditace předá 

rektorovi, který jej předkládá ke konečnému schválení VR ČVUT; rektor si může předem 

vyžádat stanovisko RVH ČVUT. 

(5)  Záměr akreditace studijních programů, které nejsou uskutečňovány na fakultách (dále jen 

„nefakultní programy"), schvaluje VR ČVUT na návrh rektora po předchozím projednání 

v AS ČVUT; rektor si předem může vyžádat stanovisko RVH ČVUT. 

(6)  Za uskutečňování fakultních programů je odpovědná fakulta; u nefakultních programů 

odpovídají všechny součásti, které se na jejich uskutečňování podílí. 

  

 Principy a systém uznávání zahraničního vzdělávání pro přijetí ke studiu 

  

Standard 1.5 Pokud vysoká škola hodlá posuzovat splnění podmínek pro přijetí ke studiu ve 

studijním programu s použitím ustanovení § 48 odst. 4 písm. d) nebo § 48 odst. 5 písm. c) 

zákona o vysokých školách, jsou vytvořena pravidla, stanoveny principy a popsán proces 

posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání. 

  

Přijímání ke studiu definuje článek 6 Statutu ČVUT. Uznání zahraničního vysokoškolského 

vzdělání a kvalifikace definuje článek 13 Statutu ČVUT:  

(1) Na žádost absolventa zahraniční vysoké školy vydá ČVUT osvědčení o uznání 

vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice, pokud se na ČVUT 

uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. Pokud se zjistí, že studijní programy po 

jejich srovnání jsou v podstatných rysech odlišné, ČVUT žádost o uznání zamítne. 

(2)  Osvědčení podle odstavce 1 vydá ČVUT na základě znalosti úrovně příslušné zahraniční 

vysoké školy nebo na základě rozsahu znalostí a dovedností osvědčených 

vysokoškolskou kvalifikací. 

(3)  Ve věcech uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace rozhoduje rektor. 

 



                                                        

 Vedení kvalifikačních a disertačních prací 

  

Standard 1.6 Vysoká škola má přijata dostatečně účinná opatření zajišťující úroveň kvality 

kvalifikačních prací a systematicky dbá na kvalitu obhájených kvalifikačních prací a 

obhájených rigorózních prací. V rámci svých pravidel stanoví požadavky na způsob vedení 

těchto prací a kvalifikační požadavky na osoby, které vedou kvalifikační práce nebo rigorózní 

práce, a stanoví nejvyšší počet kvalifikačních prací nebo rigorózních prací, které může vést 

jedna osoba.  

 

Splnění standardu 1.6 se zaměřuje na vedení kvalifikačních (tj. bakalářských a diplomových) 

prací a na vedení disertačních prací. Na ČVUT nejsou vedeny rigorózní práce. 

  

Zadávání, průběh řešení, požadavky na způsob vedení a procesní náležitosti státních 

závěrečných zkoušek (SZZ) a obhajob závěrečných kvalifikačních (bakalářských a 

diplomových) prací a disertačních prací, jsou upraveny SZŘ dostupným na  

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-3ea5-4693-9853-

5147f1238481/cs/20180226-studijni-a-zkusebni-rad-pro-studenty-cvut.pdf 

a vnitřními předpisy na jednotlivých fakultách ČVUT. Proces odevzdávání závěrečných prací 

je plně elektronizovaný a řízený procesním informačním systémem. Procesy SZZ a obhajob 

závěrečných prací jsou podpořeny elektronicky v informačním systému kos.cvut.cz. 

 

Za přiměřenost počtu bakalářských a diplomových prací vedených jedním akademickým 

pracovníkem zodpovídají na fakultách vedoucí kateder/ústavů, kteří schvalují jak vedoucí 

prací, tak jejich oponenty. Garanti studijních programů každoročně vypracovávají zprávu 

hodnotící průběh SZZ a kvalitu závěrečných prací a doporučují opatření ke zlepšení kvality. 

Děkan (v případě fakultních programů) nebo příslušný prorektor (v případě nefakultních 

programů) opatření navržená ve zprávě vyhodnocuje a rozpracovává do vnitřních procesů 

řízení kvality SZZ a obhajob závěrečných prací. 

  

V souladu se zákonem o vysokých školách, disertační práce vypracovávají doktorandi pod 

vedením svého školitele. Školiteli mohou být profesoři, docenti a doktoři věd (DrSc.). Další 

význační odborníci mohou být školiteli po schválení příslušnou vědeckou radou na návrh 

děkana nebo rektora (SZŘ, čl. 23, odst. (2)). Podmínky, pravidla a procesní náležitosti 

odborných rozprav, státních doktorských zkoušek (SDZ) a obhajob disertačních prací v 

doktorských studijních programech upravuje SZŘ a Řády doktorského studia jednotlivých 

součástí ČVUT uveřejněné na webových stránkách příslušných součástí ČVUT. Tyto vnitřní 

předpisy m.j. stanovují: 

-      Maximální počet doktorandů na jednoho školitele a způsob schválení výjimek. 

- Kritéria kvality disertačních prací, včetně vymezení minimálního pokrytí výsledků 

disertační práce recenzovanými publikacemi a jinými tvůrčími výstupy.  

- Individuální studijní plán (ISP) obsahově i časově vymezující studijní blok a 

samostatnou vědeckovýzkumnou činnost doktoranda. 

-      Délku trvání a podmínky zahraničních pobytů doktorandů. 
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 Procesy zpětné vazby při hodnocení kvality 

  

Standard 1.7 Zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností se 

opírá o procesy zpětné vazby, zejména ankety a kvantitativní a kvalitativní průzkumy, přičemž 

do těchto procesů jsou v reprezentativní míře zapojeni akademičtí pracovníci, studenti, věcně 

příslušné profesní komory, oborová sdružení nebo organizace zaměstnavatelů nebo další 

odborníci z praxe, s přihlédnutím k typům a případným profilům studijních programů. 

  

Pro hodnocení kvality vzdělávací činnosti se na jednotlivých fakultách využívá celouniverzitní 

elektronická studentská anketa https://anketa.cvut.cz/. V rámci tohoto systému si mohou 

fakulty definovat svoje specifické požadavky na sběr a vyhodnocování anketních lístků. 

Studenti mohou buď zůstat v anonymitě nebo mají možnost svou identitu odhalit. Dále mají 

možnost své hodnocení známkou doplnit i slovním komentářem, ke kterému se vyučující 

vyjadřují. Vedení jednotlivých fakult a garanti SP výsledky ankety každý semestr vyhodnocují 

a přijímají opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Výsledky ankety se zveřejňují na 

webových stránkách pro akademickou obec. Harmonogram zpracování výsledků ankety je 

navržen tak, aby studenti znali výsledek ankety ještě před zahájením předběžných zápisů do 

dalšího semestru a mohli se podle ankety orientovat při výběru předmětů. Vedoucí kateder a 

garanti SP pravidelně provádějí hospitace zaměřené na realizaci opatření k nápravě 

nedostatků zjištěných v anketě, zejména v případě negativně hodnocených předmětů či 

vyučujících. Vedení fakult v případě potřeby organizuje diskuzní kolokvia učitelů a studentů 

na téma zlepšení výuky, studijních materiálů a organizace výuky v daném studijním programu. 

Využití celouniverzitní ankety na nefakultních součástech podílejících se na vzdělávací 

činnosti je obdobné. 

  

Studentská anketa je na ČVUT prováděna pouze v rámci bakalářských a magisterských 

studijních programů. V případě doktorského studia tento mechanismus nelze použít, protože 

by se jednalo o tak nízké počty studentů, že by nebylo možné zajistit anonymitu účastníků 

ankety. 

Dalším nástrojem kontroly kvality je zveřejňování závěrečných prací včetně posudků na 

serveru https://dspace.cvut.cz/ a systematicky zavedená kontrola složení a činnosti 

státnicových komisí a komisí pro obhajoby závěrečných prací. Důležitým prvkem kontroly 

kvality je účast externích členů v těchto komisích, významných odborníků z praxe a 

potenciálních zaměstnavatelů absolventů. 

  

Základním zpětnovazebním nástrojem hodnocení kvality doktorského programu je ORP, která 

pravidelně řídí a vyhodnocuje veškeré úkony týkající se individuálních studijních plánů 

doktorandů, státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací. 

 

Dalším nástrojem kontroly kvality je zveřejňování disertačních prací včetně posudků na 

webových stránkách.  

  

Sledování úspěšnosti uchazečů o studium, studentů a uplatnitelnosti absolventů 

  

Standard 1.8 Vysoká škola má v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti nastaveny ukazatele, 

jejichž prostřednictvím sleduje míru úspěšnosti v přijímacím řízení, studijní neúspěšnost ve 
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studijním programu, míru řádného ukončení studia studijního programu a uplatnitelnost 

absolventů. 

  

Součásti ČVUT zajišťující vzdělávací činnost každoročně zveřejňují zprávy o průběhu 

přijímacích řízení do bakalářských a magisterských studijních programů na svých webových 

stránkách. Prorektor a proděkani pro vzdělávací činnost na fakultách každoročně analyzují 

studijní výsledky a vyhodnocují úspěšnost studia, tak aby garanti předmětů mohli identifikovat 

studenty, kteří se mohou dostat do studijních potíží, včetně potíží ze sociálních nebo 

zdravotních důvodů a včas jim nabídnout konzultace. 

 

V případě doktorských studijních programů se sledováním úspěšnosti uchazečů o studium a 

studentů v rámci studia systematicky zabývají ORP příslušných studijních programů. 

  

Spolupráce ČVUT s absolventy: Od roku 2014 funguje na ČVUT v Praze Spolek absolventů 

a přátel ČVUT (www.absolventicvut.cz), který ke konci roku 2016 měl 950 členů. Spolek pro 

své členy loni organizoval sedm akcí. Jednalo se o vzdělávací akce (přednášky a exkurze) a 

sportovní a společenské aktivity. Členové spolku jsou pravidelně zváni na akce, které pořádá 

ČVUT v Praze. 

  

Jedním z nástrojů podporujících uplatnitelnost absolventů a získání praxe již během studia je 

databáze inzerovaných pracovních pozic na webových stránkách Kariérního centra ČVUT 

(www.kariernicentrum.cz), kde dochází k pravidelné aktualizaci pracovních míst, brigád a 

stáží, které jsou vhodné pro absolventy a studenty ČVUT. Na webových stránkách jsou 

uveřejněny řádově stovky pracovních míst, brigád a stáží pro studenty a čerstvé absolventy. 

Druhý způsob podpory zaměstnatelnosti studentů je program Mentoring, v rámci něhož 

studenti mohou získat neocenitelnou zkušenost z praxe ve svém oboru a navázat následnou 

spolupráci. V programu Mentoring se úzce spolupracuje s absolventy ČVUT, kteří působí jako 

mentoři. Třetím způsobem podpory zaměstnatelnosti studentů jsou personální poradny, v 

nichž studenti mohou získat informace o pracovním trhu od personalistů z firem technického 

zaměření. Podobné databáze ale oborově specifické si udržují i jednotlivé fakulty. 

  

ČVUT ve spolupráci se studentskými organizacemi pořádá pro studenty ČVUT kariérní 

veletrhy, které jsou velmi efektivním nástrojem pro informování studentů ČVUT o možnostech 

praxí a zaměstnání po skončení studia. Kariérní veletrhy a jsou pořádány i na jednotlivých 

fakultách. 

  

Vzdělávací a tvůrčí činnost 
  

 Mezinárodní rozměr a aplikace soudobého stavu poznání 

  

Standard 1.9 Vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy vycházejí ze soudobých poznatků v 

širším kontextu a mají mezinárodní charakter s přihlédnutím k typu a případnému profilu 

studijních programů, zejména: jsou uskutečňovány zahraniční mobility studentů a 

akademických pracovníků a jsou nabízeny studijní předměty vyučované v cizích jazycích nebo 

studijní programy uskutečňované v cizích jazycích. 
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ČVUT v Praze je významnou a vyhledávanou výzkumnou univerzitou v evropském i 

celosvětovém vzdělávacím prostoru s náročným a přátelským přístupem ke studentům. Je 

nejvýše postavenou českou technickou univerzitou ve významných světových žebříčcích 

hodnocení univerzit. V oblasti vědy je ČVUT důstojným partnerem předním pracovištím v 

Evropě i ve světě. ČVUT taktéž úzce spolupracuje s ústavy Akademie věd ČR.  ČVUT se 

podílí na vytváření společenského vědomí o nutnosti podpory vzdělávání a vědy a výzkumu v 

technických oborech. 

  

V mezinárodním žebříčku QS World University Ranking dosahuje ČVUT dlouhodobě 

nejlepšího umístění z českých technických vysokých škol a druhé místo za Univerzitou 

Karlovou ze všech českých univerzit. V celosvětovém hodnocení univerzit QS 2018 je ČVUT 

na 491-500 místě. V oborovém hodnocení se ČVUT v technickém oboru Civil & Structural 

Engineering umístila na 101-150 místě, v Architecture, Physics & Astronomy a Mechanical, 

Aeronautical & Manufacturing Engineering na 151-200 místě, v Electrical & Electronic 

Engineering a Computer Science & Information Systems na 201–250 místě a v Natural 

Sciences na 220. místě.  

  

Internacionalizace se týká všech pracovníků školy a zasahuje vzdělávací i tvůrčí činnost a 

služby, které posilují schopnost ČVUT obstát v konkurenčním prostředí národních i 

evropských univerzit. Podpora účasti studentů na zahraničních mobilitních programech 

vychází z priority Strategického záměru ČVUT – „Finanční podpora dlouhodobých pobytů 

studentů v zahraničí“ (https://www.cvut.cz/dlouhodoby-zamer) a projevuje se několika 

způsoby, především prostřednictvím programu Erasmus+, celoškolským projektem IP 

„Mobilita studentů“ a několika menšími projekty zaměřenými rovněž na studentské mobility. 

Mimo cizojazyčných programů, jsou i v rámci povinně volitelných předmětů v českých 

programech nabízeny předměty vyučované v angličtině. Existuje nabídka předmětů 

zajišťovaných profesory partnerských univerzit. 

 

V rámci programu Erasmus+ mělo ČVUT v roce 2016 uzavřeno 547 bilaterálních smluv s 

partnery na 292 zahraničních vysokých školách ve 25 zemích, s celkovou kapacitou 

umožňující výjezd 1 236 studentů a přijetí 1 218 zahraničních studentů.  

 

ČVUT podporuje a rozšiřuje nabídku double a joint degree studijních programů zajišťovaných 

ve spolupráci s univerzitami z celého světa. 

 

ČVUT rovněž podporuje krátkodobé výjezdy studentů a doktorandů do zahraničí, především 

v rámci konsorcia univerzit programu Athens a podporou účastí na vybraných mezinárodních 

vědeckých konferencích. Podmínkou je aktivní příspěvek na dané konferenci. ČVUT dále 

podporuje výjezdu studentů při přípravě nových projektů nebo smluv bilaterální spolupráce.  

Mezinárodní mobilita studentů i zaměstnanců je informačně podpořena systémem Mobility. 

  

Tvůrčí činnost v doktorském studijním programu vychází svým principem ze soudobých 

poznatků mezinárodní úrovně. Disertabilita témat disertačních prací, včetně jejich 

mezinárodní úrovně, prochází diskuzí a schválením na ORP.  Preferuje se, aby většina 

výstupů tvůrčí činnosti doktorandů (odborná studie, publikace, disertační práce atd.) byla 

realizována v angličtině. 
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 Spolupráce s praxí při uskutečňování studijních programů 

  

Standard 1.10 Vysoká škola rozvíjí spolupráci s praxí s přihlédnutím k typům a případným 

profilům. Jde zejména o praktickou výuku, zadávání bakalářských, diplomových nebo 

disertačních prací (dále jen „kvalifikační práce“), zadávání rigorózních prací, přiznávání 

stipendií a zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu 

  

Spolupráce s praxí při uskutečňování studijních programů je na ČVUT realizována na základě 

dlouhodobé odborné spolupráce vyučujících a vědeckovýzkumných pracovníků při řešení 

odborných a výzkumných úkolů pro firmy. Formy spolupráce při uskutečňování studijních 

programů jsou následující: 

-  Přímé zapojení odborníků z praxe do výuky ve formě externích vyučujících nebo 

  individuálními přednáškami vybraných témat; 

-    Zadávání a konzultace závěrečných kvalifikačních prací odborníky z praxe; 

-    Účast odborníků z praxe v komisích pro SZZ; 

-    Organizace odborných exkurzí pro studenty ve firmách; 

-    Nabídky pracovních možností pro studenty formou brigád nebo částečných pracovních 

úvazků ve firmách včetně podpory stipendii nabízenými firmami; 

-     Zapojení studentů do soutěží vyhlašovaných firmami; 

-     Účast odborníků z praxe ve VR ČVUT a fakult a v ORP. 

  

Standard 1.11 Vysoká škola komunikuje s profesními komorami, oborovými sdruženími, 

organizacemi zaměstnavatelů nebo dalšími odborníky z praxe a zjišťuje jejich očekávání a 

požadavky na absolventy studijních programů. 

  

Komunikace s profesními komorami, oborovými sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími odborníky z praxe je na úrovni ČVUT zajišťována prostřednictvím rektora, prorektorů, 

děkanů, proděkanů, vedoucích kateder a ústavů a dalších akademických pracovníků. 

  

Podpůrné zdroje a administrativa 
  

 Informační systém 

  

Standard 1.12 Vysoká škola má vybudován funkční informační systém a komunikační 

prostředky, které zajišťují přístup k přesným a srozumitelným informacím o studijních 

programech, pravidlech studia a požadavcích spojených se studiem, k informačním a 

poradenským službám souvisejícím se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních 

programů v praxi. 

  

Veškeré informace o studijních programech, pravidlech studia a požadavcích spojených se 

studiem jsou veřejně dostupné na webových stránkách https://www.cvut.cz/studijni-programy-

a-obory, a na webových stránkách příslušných fakult. Studijní agenda (vyučované předměty, 

registrovaní studenti, evidence výsledků zkoušek a další informace) je podporována 

celouniverzitním informačním systémem KOS http://www.kos.cvut.cz/. Informace o 

předmětech, podklady pro přednášky, cvičení a laboratoře, požadavky na semestrální práce, 
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pro udělení zápočtu a pro složení zkoušky, průběžné bodování a hodnocení studentů během 

semestru, veškeré informace o SZZ a kontakty na vyučující jsou zveřejňovány ve fakultních 

webových stránkách. Podrobné studijní plány a doporučené průchody studiem na fakultách 

jsou popsány v elektronické „Bílé knize“. Veškeré otázky k výuce zodpovídají studentům 

standardně garanti předmětů, přednášející a cvičící dotčených předmětů. 

  

Informační a poradenské služby související se studiem na ČVUT jsou zajišťovány na několika 

úrovních. Administrativní úkony související se studiem zajišťují Studijní oddělení na 

jednotlivých fakultách. V případě závažnějších záležitostí se student může obrátit na 

proděkana pro vzdělávací činnost případně na děkana, ředitele ústavu, případně na rektora. 

Kariérní poradenství, možnosti uplatnění absolventů, řešení studijních potíží a další 

související otázky jsou náplní práce Centra poradenských a informačních služeb ČVUT 

(http://www.cips.cvut.cz/poradna-studijni). 

  

 Knihovny a elektronické zdroje 

  

Standard 1.13 Služby knihoven a elektronické zdroje pro výuku jsou s přihlédnutím k typu a 

případnému profilu studijního programu dostatečné a dostupné studentům a akademickým 

pracovníkům. 

  

Ústřední knihovna ČVUT (dále jen „ÚK“) http://knihovna.cvut.cz/cs/ je celouniverzitním 

pracovištěm. Knižní a časopisecký fond je umístěn v budově Národní technické knihovny (dále 

jen „NTK“) v hlavním kampusu školy v Praze Dejvicích. Úroveň knihovních fondů a nabídky 

služeb ÚK je srovnatelná se světovými univerzitami. Podle Výroční zprávy ÚK obsahoval 

knižní fond v roce 2016 právě 476 597 knih a 325 časopisů, přičemž přírůstek počtu knih za 

tento rok byl 4570 kusů. Do NTK je zajištěn bezbariérový přístup, knihovna je přístupna 

studentům 5 dní v týdnu, průměrně 8 hodin denně. 

 

ÚK zajišťuje širokou dostupnost vysoce kvalitních elektronických informačních zdrojů. Tvoří je 

zásadní víceoborové, oborové a citační databáze, digitální knihovny a elektronické knihy, 

které jsou zakoupeny trvale do fondu nebo jako vybrané kolekce e-knih přístupné na základě 

ročního předplatného. Elektronické zdroje knihovny ČVUT obsahují všechny potřebné 

informační zdroje pro studenty, jako jsou ACM Digital Library, IEEE Explore, ScienceDirect, 

SpringerLink, Wiley Online Library a další. Samozřejmostí je přístup k hlavním citačním 

rejstříkům a databázím, jako jsou Web of Science, Conference Proceedings Citation Index, 

Journal Citation Reports, SCOPUS. Zdarma pro studenty přístupné jsou i další oborové 

databáze, referátové časopisy a archivy jako MathSci, Mathematical Reviews a Current 

Mathematical Contents. Studenti mají přístup i do školní databáze výzkumných výsledků V3S, 

kde mj. mohu najít i přehledná statistická hodnocení práce kateder i jednotlivých učitelů a 

školitelů doktorandů, což úspěšně využívají při výběru oborů, předmětů, učitelů i témat 

projektů a závěrečných prací. Další informace jsou uvedeny na akreditačním formuláři C-III 

Informační zabezpečení studijního programu. 

  

Studenti ČVUT mají díky prostorovému umístění knižního a časopiseckého fondu ÚK v 

budově NTK bezprostřední fyzický přístup i do vlastní NTK. NTK zajišťuje nepřetržitý provoz. 

Pro usnadnění přístupu nemusí platit další registrační poplatek, vstup mají na základě ID karty 

studenta ČVUT a naprosto běžně využívají proto jejích služeb. NTK je největší a nejstarší 
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knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků a s 

kompletní nabídkou e-zdrojů. 

  

 Studium studentů se specifickými potřebami 

  

Standard 1.14 Vysoká škola zajišťuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření 

pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami. 

Vysoká škola v oblasti vyrovnávání podmínek studia studentů se specifickými potřebami 

vychází z obecně závazných právních předpisů, dále zajišťuje poučený a lidskou důstojnost 

respektující přístup všech svých zaměstnanců ke studentům a uchazečům se specifickými 

potřebami a zajišťuje, aby poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout 

přístupnosti akademického života pro studenty se specifickými potřebami nevedly ke 

snižování studijních nároků. 

 

K podpoře zajištění rovného přístupu a vyrovnání příležitostí studentů se specifickými 

potřebami funguje na ČVUT Středisko ELSA http://www.elsa.cvut.cz/, které poskytuje služby 

uchazečům a studentům. Středisko ELSA zaručuje rovněž dostupnost technických prostředků 

zohledňujících typ studentova zdravotního znevýhodnění, včetně možnosti zápůjček 

vybraných zařízení. Činnost střediska ELSA se řídí dokumentem Metodický pokyn o podpoře 

studentů se specifickými potřebami na ČVUT: 

http://www.elsa.cvut.cz/_media/files/Metodicky_pokyn_SSP_02052016.pdf. 

  

 Opatření proti neetickému jednání a k ochraně duševního vlastnictví 

  

Standard 1.15 Vysoká škola přijala dostatečně účinná opatření: k ochraně duševního 

vlastnictví a proti úmyslnému jednání proti dobrým mravům při studiu zejména proti 

plagiátorství a podvodům při studiu. 

  

Opatření proti neetickému jednání je na ČVUT řízeno Etickým kodexem ČVUT: 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-3ea5-4693-9853-

5147f1238481/cs/20180226-eticky-kodex-cvut.pdf 

a působností Etické komise ČVUT: https://www.cvut.cz/eticka-komise . 

Disciplinární přestupky studentů řeší na úrovni ČVUT Disciplinární komise ČVUT (projednává 

disciplinární přestupky studentů ČVUT, kteří nejsou zapsáni ke studiu na fakultách ČVUT) 

https://www.cvut.cz/disciplinarni-komise-cvut. Na úrovni fakult řeší přestupky studentů 

Disciplinární komise příslušných fakult. 

  

Zjištěné závažné případy opisování, podvrhů prací a plagiátorství jsou řešeny disciplinárními 

komisemi dle Disciplinárního řádu ČVUT: 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-3ea5-4693-9853-

5147f1238481/cs/20170911-disciplinarni-rad-pro-studenty-cvut.pdf. 

Zásadní opatření kontroly požadavku, že kvalifikační práce vypracovávají studenti sami, je 

požadavek průběžné kontroly stavu práce ze strany vedoucího. Praxe vedení kvalifikačních 

prací na fakultě je taková, že pokud student nedodává postupně rozpracované části práce a 

nedochází je konzultovat s vedoucím práce, tento mu neudělí zápočet za předmět 

bakalářská/diplomová práce. 
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Tento princip průběžné kontroly práce studenta platí ještě silněji v případě doktorských 

studijních programů, kdy vedle etického kodexu publikování vlastních vědeckých přínosů je 

zárukou absence plagiátorství ze strany doktoranda i dlouhodobá a průběžná práce školitele 

a kontrolní činnost ORP a VR. 

  

ČVUT považuje průběžnou kontrolu postupu prací na kvalifikačních pracích za klíčovou a 

používání současných antiplagiátorských systémů zatím povinně nepředepisuje, ale pouze 

doporučuje (např. systém http://odevzdej.cz/). U technických textů je totiž používání 

antiplagiátorských programů založených na formálním porovnání textů z databáze ne vždy 

účinné, protože většina plagiátorských případů v technických oborech je založena na vydávání 

převzatých měření, analýz, grafů či algoritmů za vlastní, a to nedokážou tyto programy odhalit. 

  

Ochrana duševního vlastnictví je centrálně zajišťována příkazem rektora o ochraně duševního 

vlastnictví, a to v souladu se zákonem č. 121/200 Sb. o právu autorském, dále pak 

prostřednictvím Patentového střediska ČVUT, které poskytuje všechny potřebné informace a 

služby pro jeho zajištění.  

 

  

II. Studijní program 
  

Následující části Sebehodnotící zprávy jsou úzce vázány na předkládaný studijní 

program a je tedy třeba popis zajištění jednotlivých standardů vypracovat specificky 

pro daný program. Další část může být použita jako osnova a uvedené texty mohou 

být využity jako příklady nebo inspirace. 

  

Soulad studijního programu s posláním vysoké školy a mezinárodní 

rozměr studijního programu 
  

 Soulad studijního programu s posláním a strategickými dokumenty vysoké školy 

  

Standard 2.1 Studijní program je z hlediska typu, formy a případného profilu v souladu s 

posláním a strategickým záměrem vysoké školy a ostatními strategickými dokumenty vysoké 

školy. 

 

Základní strategické a rozvojové dokumenty ČVUT v Praze jsou: 

 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a 

další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na období 2016 – 2020: 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/006b43a6-ada4-4c61-8e5d-

5027e692c719/cs/20161212-dlouhodoby-zamer-cvut-pro-roky-2016-2020.pdf 

 Plán realizace strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a 

inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze pro rok 2018: 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/006b43a6-ada4-4c61-8e5d-

5027e692c719/cs/20171107-plan-realizace-strategickeho-zameru-cvut-pro-rok-2018.pdf 
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 Institucionální plán ČVUT pro roky 2016 - 2018: https://www.cvut.cz/dlouhodoby-zamer 

 Strategie ČVUT v Praze: https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/8b6ab1e1-c0aa-

4b1c-a90a-f06eab2d7b7f/cs/20150917-strategie-cvut-v-praze.pdf 

 Etický kodex ČVUT v Praze: https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-

3ea5-4693-9853-5147f1238481/cs/20180226-eticky-kodex-cvut.pdf 

  

Strategické materiály ČVUT v Praze představují vizi rozvoje univerzity jako významné a 

vyhledávané univerzity v evropském vzdělávacím prostoru. Definují strategické cíle tohoto 

rozvoje v oblasti vzdělávacích procesů, výzkumu a vývoje, inovačních procesů i podpůrných 

procesů a strategický plán pro naplnění těchto cílů. SP XXXXX plně koresponduje s 

definovanými strategickými cíli v těchto dokumentech a bude jedním z nástrojů pro jejich 

naplňování. 

 

Základní východiska pro realizaci SP ve vazbě na strategické dokumenty: Při výuce bude 

kladen důraz na zajišťování vysoké kvality. Jsou nastaveny vysoké nároky na kvalitu 

přijímaných studentů a na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti, dovednosti a kompetence 

absolventů SP.  

  

 Souvislost s vědeckou činností vysoké školy (pouze pro doktorské studijní 

programy) 

  

Standard 2.2d. U studijního programu vysoká škola prokazuje souvislost a propojení s 

vědeckou činností vysoké školy. 

  

Údaje o vědecké a umělecké činnosti jsou uvedeny v příloze C-II žádosti. V rámci hodnocení 

vědeckovýzkumné činnosti RVVI 2016 získalo ČVUT v Praze 161 743,532 bodů, z nichž XY 

% představují body získané pracovníky fakulty xxx Dle hodnocení RUV 2016 získalo ČVUT v 

Praze 40507,25 bodů, z nichž XY představují body získané pracovníky fakulty xxx.  

  

 Mezinárodní rozměr studijního programu 

  

Standard 2.3. Vysokou školou je zohledněn mezinárodní rozměr studijního programu, s 

přihlédnutím k typu a případnému profilu studijního programu.  

  

 Profil absolventa a obsah studia 

  

Standard 2.4. Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti, které si absolventi 

studijního programu osvojují, jsou v souladu s daným typem a případným profilem studijního 

programu. 

  

 Jazykové kompetence 
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Standard 2.5. Studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění 

studijních povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, odborné 

dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce. 

  

 Pravidla a podmínky utváření studijních plánů 

  

Standard 2.6d. Vysoká škola má nastavena funkční pravidla a podmínky pro vytváření 

individuálních studijních plánů, přičemž studijní plán studijního programu je sestaven tak, aby 

umožňoval studentům získání znalostí a dovedností potřebných pro vědeckou nebo 

uměleckou činnost. 

  

 Vymezení uplatnění absolventů 

  

Standard 2.7. Studijní program má vymezeno rámcové uplatnění absolventů studijního 

programu a typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat. 

  

 Standardní doba studia 

  

Standard 2.8. Standardní doba studia odpovídá průměrné studijní zátěži, obsahu a cílům 

studia a profilu absolventa studijního programu.  

  

 Soulad obsahu studia s cíli studia a profilem absolventa 

  

Standard 2.9d. Obsah studia odpovídá cílům studia, umožňuje dosažení stanoveného profilu 

absolventa a vychází ze soudobého stavu vědeckého poznání nebo umělecké tvorby v dané 

oblasti vzdělávání. 

  

 Odlišení doktorského studijního programu od ostatních typů studijních programů 

(pouze pro doktorské studijní programy) 

  

Standard 2.10. Povinné odborné studijní předměty nejsou obsahově shodné s povinnými 

studijními předměty bakalářského nebo magisterského studijního programu. 

  

Tento požadavek vyplývá z celouniverzitního SZŘ. Studijní předměty individuálních plánů jsou 

sestavovány v souladu s čl. 27 SZŘ primárně z nabídky doktorských studijních předmětů fakult 

ČVUT. Stávající seznam doktorských studijních předmětů je součástí dokumentace 

akreditační žádosti. Odst. (5) čl. 27. SZŘ stanovuje výjimku: 

(5)  Do souboru povinných odborných předmětů podle odstavce 3 je možno výjimečně zařadit 

maximálně dva předměty ze studia v magisterském studijním programu, jestliže 

doktorand prokazuje podstatnější neznalosti v daném oboru, v němž je tento předmět 

uskutečňován a doktorand ho ve studiu v magisterském studijním programu 

neabsolvoval. ISP může kromě předmětů vyučovaných ČVUT obsahovat předměty 

vyučované jinou vysokou školou. 

  

Standard 2.11. Součástí studijních povinností je absolvování části studia na zahraniční 

instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s 



výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti 

studenta na mezinárodní spolupráci.  

  

 Struktura a rozsah studijních předmětů 

  

Standard 2.12. Studijní program má nastavenu a zdůvodněnu strukturu studijních předmětů, 

jejich rozsah a charakteristiku. 

  

 Soulad obsahu studijních předmětů, státních zkoušek a kvalifikačních prací s 

výsledky učení a profilem absolventa 

  

Standard 2.14 Obsah vyučovaných studijních předmětů, metody výuky, zajištění praktické 

výuky, způsob hodnocení, obsah státních zkoušek, témata a zaměření kvalifikačních prací 

jsou v souladu s plánovanými výsledky učení a profilem absolventa v daném studijním 

programu a vytvářejí logický celek. 

  

Pro DSP:  

Každý doktorand volí spolu se svým školitelem ve svém individuálním studijním plánu seznam 

studijních předmětů studijního bloku a obsah státní doktorské zkoušky v souladu s tématem 

své disertační práce. Tyto 3 části ISP musejí tedy být u každého doktoranda v souladu a tvořit 

logický celek. Státní doktorská zkouška se skládá ze dvou částí: Požadavky na první část tvoří 

seznam společných okruhů širokého informatického základu. Požadavky na druhou část jsou 

tvořeny seznamem úžeji zaměřených okruhů jdoucích více do hloubky v oblastech, na které 

se soustřeďuje výzkum v rámci DSP. Studenti se při výběru okruhů řídí doporučením školitele. 

Konečné rozhodnutí o skladbě tematických okruhů studenta k státní doktorské zkoušce 

schvaluje předseda ORP po konzultaci se školitelem a po projednání v ORP. 

  

  

Vzdělávací a tvůrčí činnost ve studijním programu 
  

 Metody výuky a hodnocení výsledků studia 

  

Standard 3.1. Při uskutečňování studijního programu se využívají moderní výukové metody 

odpovídající výsledkům učení studijního programu a přístupy podporující aktivní roli studentů 

v procesu výuky. 

  

Pro DSP: 

Předměty DSP mají formát přednášek a seminářů, sloužících k diskuzi nad výzkumnými 

tématy. Protože se jedná o malé počty studentů, studenti se aktivně zapojují formou diskuze 

nad řešením problémů. 

  

Standard 3.2. Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá studijnímu programu, formě studia, 

případnému profilu studijního programu a metodám výuky. 

  

Pro DSP: 



Přímá výuky v DSP obnáší v souladu s SZŘ 4-6 předmětů za 4 semestry. Převážná část 

studijní zátěže doktoranda je tedy samostudium, což plně odpovídá individualizovanému 

studiu doktorandů. 

  

Standard 3.3. Skladba studijní literatury a skladba studijních opor, které jsou uvedeny v 

požadavcích studijních předmětů profilujícího základu, odráží aktuální stav poznání. 

Studentům je zajištěna jejich dostupnost. 

  

Pro DSP: 

Studijní literatura pro jednotlivé předměty je tvořena moderními výzkumnými monografiemi, 

aktuálními příspěvky v sbornících mezinárodních konferencí a aktuálními články v 

recenzovaných časopisech, blízkými disertačnímu tématu doktoranda. Všechny tyto 

informační zdroje jsou buď volně dostupné na internetu nebo ve fondech Ústřední knihovny 

ČVUT nebo Národní technické knihovny nebo elektronických informačních zdrojích těchto 

dvou knihoven. 

  

Standard 3.4. Vysoká škola má zveřejněna kritéria, která odpovídají cílům studia a umožňují 

objektivní hodnocení a podle kterých jsou studenti hodnoceni. 

  

 

 Tvůrčí činnost vztahující se ke studijnímu programu (dle požadavků kladených 

standardy pro jednotlivé typy a profily studijních programů) 

  

Standard 3.5d. Vysoká škola uskutečňuje vědeckou činnost s mezinárodním rozměrem, která 

odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých je nebo má 

být doktorský studijní program uskutečňován, a která odpovídá typu studijního programu. 

Zároveň vysoká škola nebo její součást je dlouhodobě řešitelem vědeckých nebo uměleckých 

projektů, které se odborně vztahují k oblasti nebo oblastem vzdělávání, do které nebo do 

kterých patří studijní program. 

  

Standard 3.7. Ze zadání disertačních prací vyplývá, že jejich vypracování bude vyžadovat 

samostatnou tvůrčí činnost studenta. Předpokladem pro veřejnou obhajobu disertační práce 

je předložení odborných výstupů tvůrčí činnosti. 

  

Pro DSP: 

Čl. 28 SZŘ https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-3ea5-4693-9853-

5147f1238481/cs/20171002-studijni-a-zkusebni-rad-pro-studenty-cvut-ze-dne-1-10-2017.pdf 

tento požadavek přesně definuje: 

“Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého nebo uměleckého úkolu; 

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”. 

 

  

Finanční, materiální a další zabezpečení studijního programu 
  

 Finanční zabezpečení studijního programu 
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Standard 4.1. Vysoká škola má zhodnoceny předpokládané finanční náklady na 

uskutečňování studijního programu, zejména náklady na přístrojové vybavení a jeho provoz, 

náklady na materiální a technické vybavení a jeho modernizaci, osobní náklady, náklady 

dalšího vzdělávání akademických pracovníků a výdaje na inovace, a má zajištěny 

odpovídající zdroje na pokrytí těchto nákladů. 

  

Provádění studijního programu je zajištěno příspěvkem MŠMT a dotací na Rozvoj výzkumné 

organizace. Tyto částky ze státního rozpočtu jsou dle výkonově-orientované metodiky ČVUT 

rozdělovány na fakulty a finančně zajišťují uskutečňování studijního programu, především 

osobní náklady a náklady na počítačovou infrastrukturu a její modernizaci a provoz budov. 

  

 Materiální a technické zabezpečení studijního programu 

  

Standard 4.2. Vysoká škola má zajištěnu infrastrukturu pro výuku ve studijním programu, 

zejména odpovídající materiální a technické zabezpečení, dostatečné a provozuschopné 

výukové a studijní prostory, vybavení učeben a laboratoří pomůckami a laboratorním a 

výukovým zařízením, které odpovídá danému typu studijního programu a v případě 

bakalářského nebo magisterského studijního programu i profilu studijního programu, a počtu 

studentů. 

  

 Odborná literatura a elektronické databáze odpovídající studijnímu programu 

  

Standard 4.3. Studenti mají dostatečný přístup k odborné literatuře a dalším informačním 

zdrojům odpovídajícím danému typu studijního programu a v případě bakalářského nebo 

magisterského studijního programu i profilu studijního programu. 

  

Studenti mají ten nejširší možný přístup k informačním zdrojům. V rámci dejvického kampusu 

je budova Národní technické knihovny NTK, což je největší a nejstarší knihovna technické 

literatury v České republice http://www.techlib.cz/s kapacitou přes 1,5 milionu svazků a s 

kompletní nabídkou e-zdrojů. V téže budově je navíc umístěna i Ústřední knihovna ČVUT, 

která má ve fondu kolem 500 000 knih http://knihovna.cvut.cz/cs/, taktéž nabízející prakticky 

všechny elektronické informační zdroje. 

  

Standard 4.4. Materiální a technické zabezpečení studijního programu uskutečňovaného 

mimo sídlo vysoké školy (pouze u studijních programů, které mají být uskutečňovány mimo 

sídlo vysoké školy) 

  

Studijní program je zajišťován v prostorách vysoké školy. 

  

Garant studijního programu 
  

 Pravomoci a odpovědnost garanta 

  

Standard 5.1. Vysoká škola má v dostatečné míře vymezeny pravomoci a odpovědnost 

garanta studijního programu tak, aby byla zajištěna kvalita studijního programu. 

  

http://www.techlib.cz/
http://www.techlib.cz/
http://knihovna.cvut.cz/cs/
http://knihovna.cvut.cz/cs/


 

 Zhodnocení osoby garanta z hlediska naplnění standardů (dle požadavků kladených 

standardy pro jednotlivé typy a profily studijních programů) 

  

Standard 5.2d. Garantem je akademický pracovník, který byl jmenován profesorem nebo 

jmenován docentem v oboru, který odpovídá danému studijním programu nebo programu 

blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření, a který v daném oboru v posledních pěti 

letech vykonával vědeckou nebo uměleckou činnost. 

  

Standard 5.3. Garant je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy, který působí na 

vysoké škole jako akademický pracovník na základě pracovního nebo služebního poměru 

nebo poměrů s celkovou týdenní pracovní dobou odpovídající stanovené týdenní pracovní 

době podle § 79 zákoníku práce. V případě, že jde o studijní program uskutečňovaný na 

součásti vysoké školy, platí též, že garant studijního programu působí na této součásti jako 

akademický pracovník na základě pracovního nebo služebního poměru podle věty první s 

týdenní pracovní dobou odpovídající alespoň polovině stanovené týdenní pracovní doby podle 

§ 79 zákoníku práce. Případné další pracovní nebo služební poměry garanta studijního 

programu, na základě kterých působí jako akademický pracovník na téže nebo jiných 

vysokých školách nebo na zahraniční vysoké škole nebo tuzemské právnické osobě podle § 

93a zákona o vysokých školách, nezakládají povinnost výkonu práce nebo přítomnosti na 

pracovišti v celkovém rozsahu přesahujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby podle 

§ 79 zákoníku práce. 

  

Standard 5.4. Garant studijního programu splňuje podmínky týkající se maximálního počtu 

garantovaných studijních programů. 

  

  

Personální zabezpečení studijního programu 
  

 Zhodnocení celkového personálního zabezpečení studijního programu z hlediska 

naplnění standardů (včetně zhodnocení zapojení odborníků z praxe do výuky u 

bakalářských profesně zaměřených studijních programů) 

  

Standard 6.1 Personální zabezpečení studijního programu splňuje požadavky standardů pro 

akreditaci daného typu studijního programu, týkající se pracovní doby akademických 

pracovníků na dané vysoké škole a ostatních vysokých školách. 

   

Standard 6.2. Počet akademických pracovníků zabezpečujících studijní program, o jehož 

akreditaci je žádáno, odpovídá typu studijního programu, oblasti nebo oblastem vzdělávání, v 

rámci které nebo v rámci kterých má být studijní program uskutečňován, formě studia, 

metodám výuky, předpokládanému počtu studentů a případnému profilu studijního programu. 

Žádá-li vysoká škola o rozšíření nebo prodloužení platnosti akreditace studijního programu, je 

počet akademických pracovníků zabezpečujících studijní program dále přiměřený i 

skutečnému počtu studentů. Vysoká škola má vypracovánu účinnou strategii personálního 

rozvoje akademických pracovníků a existují motivační nástroje k tomuto rozvoji. 

   



Standard 6.8d. Studijní program je zabezpečen akademickými pracovníky, popřípadě i dalšími 

odborníky s příslušnou kvalifikací pro zajištění jednotlivých studijních předmětů. Celková 

struktura akademických pracovníků zabezpečujících studijní program odpovídá z hlediska 

kvalifikace, věku, délky týdenní pracovní doby a zkušeností s působením v zahraničí nebo v 

praxi struktuře studijního plánu a cílům studijního programu, přičemž akademičtí pracovníci 

vykonávají tvůrčí činnost, jež odpovídá tomuto nebo příbuznému studijnímu programu.  

  

 Personální zabezpečení studijního programu uskutečňovaného mimo sídlo vysoké 

školy (pouze u studijních programů, které mají být uskutečňovány mimo sídlo 

vysoké školy) 

  

Výukové programy jsou zajišťovány v prostorách vysoké školy. 

  

 Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu 

  

Standard 6.4. Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu studijního programu 

mají garanty, kteří se významně podílejí na jejich výuce, například vedením přednášek. 

Studijní program je dostatečně personálně zabezpečen i z hlediska doby platnosti jeho 

akreditace a perspektivy jeho rozvoje, a to zejména se zřetelem na délku týdenní pracovní 

doby garantů základních teoretických studijních předmětů profilujícího základu studijního 

programu a na dobu, na kterou je pracovní poměr těchto zaměstnanců k dané vysoké škole 

sjednán nebo na kterou je jeho sjednání zajištěno. 

  

 Kvalifikace odborníků z praxe zapojených do výuky ve studijním programu 

  

Standard 6.5. Nejde-li o studijní program v oblasti umění, mají vyučující zajišťující jeho 

uskutečňování vysokoškolské vzdělání získané absolvováním alespoň magisterského 

studijního programu nebo jeho ekvivalent získaný na zahraniční vysoké škole. U odborníků z 

praxe je prokázáno odpovídající působení v oboru za posledních 5 let. 

  

Všichni vyučující mají dokončené vysokoškolské vzdělání absolvováním alespoň MSP. 

  

 Školitelé studentů doktorského studia (pouze pro doktorské studijní programy) 

  

Standard 6.11. Školiteli studentů doktorského studijního programu mohou být pouze docenti 

a profesoři a popřípadě další odborníci s vědeckou hodností schválení příslušnou vědeckou 

nebo uměleckou radou, školiteli studentů doktorských studijních programů z oblasti umění 

mohou být též odborníci s odpovídající uměleckou erudicí. 

  

Školiteli mohou být profesoři, docenti a doktoři věd (DrSc.). Další význační odborníci mohou 

být školiteli po schválení příslušnou vědeckou radou na návrh děkana nebo rektora (SZŘ, čl. 

23, odst. (2)) 

  

Standard 6.12. Členy oborové rady doktorského studijního programu mohou být pouze ti, 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. 



  

Standard 6.13. Oborovou radu doktorského studijního programu tvoří jak akademičtí 

pracovníci a popřípadě další odborníci, kteří na dané vysoké škole působí na základě 

pracovního poměru nebo pracovních poměrů nebo služebních poměrů s celkovým součtem 

týdenní pracovní doby odpovídajícím alespoň polovině stanovené týdenní pracovní doby 

podle § 79 zákoníku práce, tak i odborníci mimo danou vysokou školu. 

  

Specifické požadavky na zajištění studijního programu 
  

 Uskutečňování studijního programu v kombinované a distanční formě studia (pouze 

v případě, že vysoká škola žádá o akreditaci studijního programu v kombinované 

nebo distanční formě studia) 

  

 Uskutečňování studijního programu v cizím jazyce (pouze v případě, že vysoká 

škola žádá o akreditaci studijního programu v cizím jazyce) 


