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VYHLÁŠKA VEDOUCÍHO KFE 
č. 10/2020 

Upřesnění Řádu doktorského studia FJFI pro studenty KFE 

V návaznosti na Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického 

v Praze ze dne    11. března 2020 a Řád doktorského studia FJFI stanovuji pravidla doktorského 
studia na KFE takto: 

 
1. Zahájení studia 

Student je přijímán na téma schválené vedením katedry a fakulty v předchozím 

akademickém roce zveřejněné na webu KFE. 
2. Ukončení studijního bloku 

a. Studenti v prezenční formě studia složí všechny zkoušky stanovené 
v individuálním studijním plánu (ISP) do konce 4. semestru studia, studenti 

v kombinované formě studia do konce 6. semestru. Nesložení alespoň 2 
zkoušek z odborných předmětů v prvních 2 semestrech vede u studentů 
v prezenční formě studia k odebrání nenárokové složky stipendia.  

b. Pro zachování plné výše stipendia je dále nutné úplné dokončení studijního 
bloku ve druhém roce studia. Studenti, kteří budou chtít rozpravu k disertační 

práci stihnout v tomto termínu, zašlou svou studii k disertační práci ve 
formátu .pdf na radka.havlikova@fjfi.cvut.cz a to buď do 15.06. pro zářijový 
termín či do 30.11. daného roku pro termín únorový. 

c. Školitel doktoranda navrhne předsedovi ORO oponenta studie k disertační 
práci. Oponent může být zaměstnancem KFE, ale neměl by být v přímém vztahu 

k práci doktoranda.  
d. Účast školitele na rozpravě jím vedeného studenta je povinná. 

 
3. Státní doktorské zkoušky 

a. Do konce 5. semestru studenti prezenční formy, resp. do konce 8. semestru 
studenti kombinované formy studia odevzdají na oddělení VaV přihlášku ke 
státní doktorské zkoušce spolu s publikačním listem. 

b. Pokud student složil všechny zkoušky z odborných předmětů do 3. semestru, 

koná se SDZ bezprostředně po rozpravě k disertační práci. SDZ se na KFE konají 
v únoru, červnu, září a prosinci za předpokladu, že jsou k danému termín 
přihlášeni alespoň 2 studenti. 

c. SDZ se může konat nejdříve 2 měsíce po odevzdání přihlášky k SDZ na oddělení 
VaV, resp. zaslání studie na výše uvedenou Emailovou adresu.  
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4. Obhajoba disertační práce 
a. Studenti odevzdávají nejpozději do konce 7. ročníku na oddělení VaV: 

i.  písemnou žádost o povolení obhajoby (na stanoveném formuláři) 
ii. disertační práci ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve 

formátu pdf 
iii. životopis 
iv. posudek školitele 
v. seznam vlastních publikací a projektů včetně jejich ohlasů dělený na 

práce k tématu disertační práce a na ostatní. 
b. Školitel doktoranda navrhne předsedovi ORO minimálně dva oponenty, 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. 

c. Obhajoby disertačních prací se na KFE konají v únoru, červnu, září a prosinci za 
předpokladu, že jsou k danému termín přihlášeni alespoň 2 studenti. 

d. Obhajoba se nemůže konat dříve než 3 měsíce po odevzdání disertační práce a 
zároveň ne dříve než 3 týdny po obdržení posledního posudku. 

 

Tato pravidla platí od zimního semestru akademického roku 2020/21 a mohou být upřesněna 
dalšími vyhláškami. 

 
 

doc. Ing. Miroslav Čech, CSc. 
              vedoucí KFE 


