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Směrnice děkana č 4/2022 pro provádění rozpravy o
disertační práci v doktorském studiu na Českém

vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní

Článek J
Úvodní ustanovení

9. Tato směrnice konkretizuje a doplňuje požadavky na provádění rozpravy
o disertační práci v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty
ČVUT (dále jen „SZŘ“) a Řádem doktorského studia na Českém vysokém učení
technickém v Praze Fakultě dopravní (dále jen „ŘDS“).

2. Rozprava o disertační práci zpravidla zakončuje studijní blok, který sestává
z absolvování souboru povinných odborných předmětů (dle či. 27,
odst. 3 a 5 SZŘ), jazykové přípravy (ukončené dle či. 27, odst. 2 SZŘ) a odborné
činnosti, prezentované vypracováním Studie a rozpravou o disertační práci
(dle či. 27, odst. 9 a 90, SZŘ).

3. Minimálním publikačním požadavkem pro konání rozpravy o disertační práci
je autorská stať ve sborníku z prestižní konference, indexované v databázi
Scopus nebo Conference Proceedings Citation index (Web ot Science Group).
Publikace musí být prezentována ve Studii nebo uvedena jako příloha (či. 7,
odst. 6, písm. d ŘDS).

4. V případě, že výsledek ještě nebyl publikován nebo indexován,
přikládá se ke Studii potvrzení o akceptaci článku.

5. Studie je na školicím pracovišti předmětem rozpravy o disertační práci,
na jejímž základě je stanoven definitivní název a náplň disertační práce.

Článek 2

Organizace rozpravy a lhůty

9. Student předkládá Studii k rozpravě po dohodě se školitelem a vedoucím
školicího pracoviště, a to nejpozději čtyři týdny před skončením svého
studijního bloku.

2. Vedoucí školicího pracoviště stanoví minimálně jednoho oponenta Studie,
navrhne komisi a informuje předsedu oborové rady programu (dále jen „OR“)
o konání rozpravy. Předseda OR navrhne do komise minimálně jednoho člena



OR,jmenuje předsedu a členy komise. Minimální požadavky na sĺožení komise
jsou definovány či. 7, odst. 8 ŘDS.

3. Školitel doktoranda nemůže komisi předsedat.
4. Doktorand je o složení komise, místě a čase konání rozpravy informován

nejpozději týden před jejím konáním.
5. Doktorand je obeznámen s posudkem oponenta minimálně dva dny

před konáním rozpravy.

6. Z rozpravy o disertační práci se pořizuje protokol, který podepisuje předseda
komise a všichni přítomní členové. Předseda komise zajistí doručení tohoto
protokolu spolu se Studiía posudkem oponenta na Referát pro vědu a výzkum
nejpozději sedmý den po konání rozpravy.

Článek 2
Průběh rozpravy

1. Školitel uvede doktoranda a obeznámí komisi s průběhem jeho studia
a dosaženými výsledky.

2. V průběhu rozpravy doktorand seznámí komisi s podstatnými částmi
své Studie. Doporučená doba prezentace je 95 minut.

3. Jsou přečteny posudky všech oponentů.

4. Doktorand je vyzván, aby se ke všem posudkům, a případným otázkám
oponentů, vyjádřil.

5. Následuje odborná rozprava členů komise a doktoranda nad Studií,
návrhem názvu, cílů a obsahu disertační práce.

6. Rozprava je ukončena usnesením komise o souhlasu (nesouhlasu) s výsledky
Studie. Komise se usnáší většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy komise. Výsledkem rozpravy je:

a. souhlas se závěry Studie, a tedy souhlas s pokračováním studia;
b. nesouhlas s výsledky Studie, resp. jejími závěry;

c. nesouhlas se závěry Studie a zjištění takových závažných nedostatků
ve studiu, že není pravděpodobné, že by doktorand studium úspěšně
dokončil.

7. V případě, že výsledek rozpravy koresponduje s bodem b) odstavce 6 tohoto
článku, doktorand Studii přepracuje a předloží k opakované rozpravě,
nejpozději do 3 měsíců od data neúspěšné rozpravy. Stanovený harmonogram
studia se při opakování rozpravy nemění.

8. V případě, že výsledek rozpravy koresponduje s bodem c) odstavce 6 tohoto
článku, předseda OR informuje děkana o všech zjištěných skutečnostech spolu
s návrhem na ukončení studia doktoranda.

Článek 3
Závěrečná a přechodná ustanovení

9. Pro doktorské studijní programy, které jsou členěny na studijní obory,
plní úlohu OR pro daný studijní obor Oborová rada oboru.



2. Minimální publikační požadavek pro konání rozpravy o disertační práci uveden
v čI. 1 odst. 3 se nevztahuje na studenty zapsané do doktorského studíjního
programu před nabytím účinnosti této směrnice, kteří předloží Studii
I< rozpravě do dvou let od nabytí účinnosti této směrnice.

3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 95.8.2022.

prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
děkan ČVUT FD


