
Informace o přijímacím řízení pro doktorské studijní programy    

pro akademický rok 2021/2022 na České vysoké učení technické v Praze Fakultu dopravní  
  

Podmínky pro přijetí, přijímací 

zkouška a kritéria jejího vyhodnocení 
(aktualizace pro nástup od 1. 3. 2022)  

   

Podle článku 6 Statutu Českého vysokého učení technického v Praze a v souvislosti s možnou 

problematickou zdravotně-bezpečnostní situací v ČR, s návazností na účinnost zákona č. 495 / 

2020 ze dne 19. listopadu 2020, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů jsou definovány další podmínky pro přijetí:  

   

1. O přijetí do doktorského studia rozhoduje přijímací komise na základě přihlášky a dalších 

povinných příloh uvedených na přihlášce ke studiu.  

   

2. Uchazeči o doktorské studium v doktorských studijních programech mohou být po přijetí 

přihlášky vyzváni od předsedů oborových rad k distančnímu pohovoru, případně 

prezenčnímu pohovoru, dle možností aktuální zdravotně-bezpečnostní situace.  

  

3. Uchazeči si musí v přihlášce vybrat z aktuálně nabízených rámcových témat (otevřená 

témata lze vybírat volně, dohodnutá témata pouze po předchozí akceptaci školitelem).  

  

4. Děkan může v mimořádných případech vyhlásit mimořádný termín přijímací zkoušky pro 

další zájemce o studium v akreditovaných programech doktorského studia. Vyhlášení 

mimořádného termínu přijímací zkoušky je zveřejněno na úřední desce FD.   

  

Termín přijímacího řízení bude oznámen nejpozději s 15denním předstihem na webových 

stránkách fakulty.  

 

 

Rozhodnutí o přijetí a zápis do studia 
  

Podle § 51 odst. 1 zákona č.111/98 Sb., o vysokých školách o změně a doplnění dalších zákonů 

vzniká uchazeči sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu s právem zápisu do studia. Termín zápisu 

sdělí fakulta přijatým uchazečům společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu.  

   

 



Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeči písemně doporučeným dopisem do  

vlastních rukou nejpozději do 30 dnů od termínu konání přijímací zkoušky.  

     

V Praze, schváleno Akademickým senátem ČVUT FD dne 5. 10. 2021.  

 

 

 

  

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.  

děkan fakulty  

 

 

Za správnost odpovídá:  
  

doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.  
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost  


