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Studium upraveno

• Zákonem o vysokých školách

• Studijním a zkušebním řádem pro studenty Českého vysokého učení

technického v Praze (dále jen SZŘ)

• Řádem doktorského studia Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého

vysokého učení technického v Praze (dále jen ŘDS)



Přijímací řízení

• charakter výběrového řízení

• vyhlašuje děkan na oborovou radou schválená témata

• zveřejnění témat zajišťuje pracoviště

• na webu nová témata + potvrzená, nepotvrzená mažeme jako neaktuální

• přijímání cizinců

• do českého programu řízení v ČJ, v zápisu hodnocena schopnost komunikace 

• do anglického programu nutný certifikát dle aktuálních požadavků KHVJ



Průběh studia

• prezenční forma nejvýš 4 roky

• dizertační práce podána nejpozději do 7 let od zápisu do studia

• student má ze SZŘ povinnost se jedenkrát ročně dostavit k zápisu

• katedrou doporučené úvazky v zaměstnání studentů do 0,7



• ORO může stanovit studentům povinnost prezentovat výsledky svého
výzkumu na studentské konferenci

• případné nesplnění je porušením studijních požadavků programu

• dle SZŘ je součástí povinností studenta v doktorském studijním programu
absolvování studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce
nebo zapojení do mezinárodního projektu

• lze uznat i pokud předcházelo nástupu do doktorského studia

Průběh studia



Studijní blok

• 4 – 6 odborných předmětů

• ve výjimečných případech nejvýše 2 magisterské

• jazyková příprava (anglický jazyk)

• dvousemestrální, pravidelné semináře, začátek vždy v ZS

• písemná studie

• oponovaná 1 oponentem

• rozprava o disertační práci



ISP

Nově dle ŘDS rozložení studia:

• v prvním roce alespoň 2 odborné zkoušky

• při nesplnění snížení stipendia

• ve druhém roce studia úplné dokončení studijního bloku

• při nesplnění snížení stipendia

• ORO vyhlásí vždy v II a IX jednodenní studentskou konferenci za účelem prezentace

výsledků a rozpravy – povinně se účastní vedoucí katedry, zástupce ORO a školitel,

oponent je omluvitelný – a stanoví se DEFINITIVNÍ název dizertační práce



ISP

• žádosti o změnu ISP pouze v souladu s předchozími body

• s výjimkou uznané doby rodičovství či dlouhodobé nemoci doložené lékařskou zprávou

• žádosti o změnu formy studia (prezenční/kombinovaná) lze vyhovět pouze 

pokud

• v předchozím roce student řádně plnil ISP

• ve 4. a pozdějším roce studia pouze s úspěšně složenou SDZ

• s výjimkou uznané doby rodičovství či péče o osobu blízkou



Dizertační práce

• studie i dizertace mohou být souborem publikací opatřených integrujícím textem

• text obsahuje úvod do problematiky, hodnocení současného stavu poznání a uvádí každou

ze zmíněných publikací

• publikované výsledky obsažené v dizertaci musí být výsledkem doktorského studia

na FJFI, tj. musí být publikovány s uvedením adresy FJFI (uvedení více adres je

přípustné)

• materiály, které se odevzdávají viz. SZŘ a vyhláška vedoucího katedry

• školitel musí vypracovat posudek do měsíce od doručení finálního textu



Stipendia

Aktuálně

• 8 500,- v prvním ročníku

• 10 500,- ve druhém a vyšších 
ročnících

• pokud byly v 1. ročníku složeny 2
zkoušky, ve druhém ostatní

• 13 000,- po složení SDZ

Nově

• 9 000,- nároková část

• + 3 000,- nenároková část při
plnění studijních povinností

nebo

+ 4 500,- nenároková část po
složení SDZ



Studium pod dvojím vedením

• detaily upraveny ŘDS

• i v případě, že se SDZ nebo obhajoba disertační práce koná před společnou

komisí na partnerské vysoké škole nutné její řádné a včasné zveřejnění

• je zodpovědností studenta a jeho školitele zajistit včasné doručení podkladů na oddělení

VVČ



Děkuji za pozornost.


