
FAKULTA
DOPRAVNI
ČVUT V PRAZE

Směrnice děkana č. 5/2022 pro provádění státní
doktorské zkoušky a hodnocení a obhajobu disertační
práce v doktorském studiu na Českém vysokém učení

technickém v Praze Fakultě dopravní

Článek 1
Úvodní ustanovení

9. Tato směrnice stanovuje v souladu s nařízením vlády č. 274/2096 Sb.,
o standardech pro akreditace ve vysokém školství, Studijním a zkušebním
řádem pro studenty ČVUT (dále jen HSZŘ) a Řádem doktorského studia na
Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní (dále jen ŘDS“)
podrobnosti o provádění státní závěrečné zkoušky (dále jen „SDZ“) a obhajoby
disertační práce (dále jen „DP“) v doktorských studijních programech
akreditovaných na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v
Praze (dále jen „FD ČVUT“).

2. Student skládá SDZ z odborných předmětů, a to jednoho povinného a dvou
volitelných předmětů, které absolvoval v rámci studijního bloku.

Článek 2
Žádost o státní doktorskou zkoušku

9. Doktorand odevzdává písemnou žádost o SDZ na stanoveném formuláři
Referátu pro vědu a výzkum (dále jen „VaV“). Povinnými přílohami žádosti jsou:

a. strukturovaný odborný životopis,
b. seznam publikací včetně jejich případných ohlasů,

včetně 3 nejvýznamnější publikací vtištěné formě,
c. seznam projektů, do kterých byl student zapojen jako člen řešitelského

týmu, případně řešitel,
d. tiskovou sestavu individuálního studijního plánu ze systému KOS.

2. Za správnost a úplnost odevzdaných dokumentů dle odst. 1 tohoto článku
zodpovídá student.

3. Referát pro VaV zabezpečí pro SDZ následující dokumenty:
a. Studii, posudek a protokol z rozpravy o disertační práci,
b. žádost o SDZ včetně povinných příloh dle odst. 9 tohoto článku.



Článek 3
Žádost o povolení obhajoby

J. Doktorand odevzdává písemnou žádost o povolení obhajoby DP
na stanoveném formuláři Referátu pro VaV. Povinnými přílohami žádosti jsou:

a. strukturovaný životopis včetně odborné a výzkumné činnosti
(vlastnoručně podepsaný);

b. úplný seznam vědeckých publikovaných i nepublikovaných prací,
objevů, vynálezů (vlastnoručně podepsaný), eventuálně posudky
o těchto pracích Od příslušných vědeckých institucí, v případě
spoluautorství nutno uvést procentuální podíl doktoranda, nebo počet
kapitol či stránek;

c. ohlasy na publikace a citace (pokud jsou 1K dispozici v písemné formě),
v záporném případě nutno uvést na samostatném papíru formulaci
„Ohlasy na publikace a citace mi nejsou známy“, datum a podpis;

d. disertační práce ve 4 vyhotoveních (v případě 2 oponentů),
resp. v 5 vyhotoveních (v případě 3 oponentů), pevně svázaných,
a v elektronické podobě ve formátu pdf. Práce musí odpovídat platným
předpisům (viz SZŘ, čl.28, bod J až 5), přičemž práce musí obsahovat
čestné prohlášení, že student práci vypracoval samostatně;

e. posudek školitele na doktoranda;

f. teze k disertační práci ve formátu AS (95 ks) dle předepsané šablony.
2. Referát pro VaV pro obhajobu DP zabezpečí dokumenty dle odst. J tohoto
č lán ku.

Článek 4

Přechodná a závěrečná ustanovení

J. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 95. 8. 2022.

prof. Ph.D.
děkan ČVUT FD


