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ČÁST PÁTÁ
PRŮBĚH STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

Článek 32
Studium v doktorském studijním programu

(1) Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu nebo 
vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Studium v doktorském studijním programu 
probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu studenta, a to ve formě prezenční nebo 
kombinované.

(2) Na průběh studia v doktorském studijním programu se přiměřeně vztahuje část čtvrtá tohoto Studijního a 
zkušebního řádu. Podrobnější ustanovení obsahují vnitřní normy fakult nebo vysokoškolských ústavů.

(3) Studium v doktorském studijním programu se uskutečňuje na určených pracovištích fakult nebo JU a 
vysokoškolských ústavů JU a na pracovištích právnických osob, které se zabývají vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností (dále jen „instituce”), na něž byla po vyjádření Akreditační komise 
rozšířena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky akreditace JU nebo její fakulty k 
uskutečňování daného doktorského studijního programu.

Článek 33
Oborová rada

(1) Odbornou garanci průběhu a kvality studia v doktorském studijním programu zajišťuje oborová rada, která je 
ustavena pro každý uskutečňovaný doktorský studijní program, případně i pro jeho jednotlivé obory.

(2) Členy oborové rady doktorského studijního programu uskutečňovaného fakultou jmenuje a odvolává děkan po 
schválení vědeckou radou fakulty, členy oborové rady doktorského studijního programu uskutečňovaného JU a 
vysokoškolským ústavem jmenuje a odvolává rektor po schválení Vědeckou radou JU, a to nejvýše na dobu platnosti 
akreditace daného doktorského studijního programu. Oborová rada má nejméně pět členů, jimiž mohou být profesoři a 
docenti nebo významní odborníci daného oboru s vědeckou hodností nebo akademickým titulem (Ph.D., Th.D., Dr., 
CSc., D.Sc. nebo DrSc.) schválení příslušnou vědeckou radou, přičemž alespoň dva z nich nesmí být z řad zaměstnanců 
fakulty, vysokoškolského ústavu nebo dalších institucí podílejících se na uskutečňování daného doktorského studijního 
programu. Instituce, na kterou je rozšířena akreditace doktorského studijního programu, má zástupce v příslušné 
oborové rady. Činnost oborové rady řídí
předseda, kterého volí ze svého středu členové oborové rady nadpoloviční většinou všech členů. Předseda oborové rady 
zpravidla navrhuje děkanovi, nebo rektorovi potřebné změny nebo doplnění ve složení oborové rady v průběhu 
funkčního období oborové rady.

(3) Oborová rada sleduje a hodnotí úroveň studia v doktorském studijním programu a pravidelně podává na konci 
akademického roku zprávu děkanovi, nebo prostřednictvím ředitele vysokoškolského ústavu rektorovi.



(4) Oborová rada zejména:
a) připravuje přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu a navrhuje složení přijímacích komisí,
b) iniciuje a koordinuje program přednášek, seminářů a dalších forem studia,
c) schvaluje přednášející a zkoušející v povinné části individuálního studijního plánu, pokud je tato část určena,
d) určuje požadavky na individuální studijní plány studentů a požadavky na disertační práce v daném oboru, v souladu s 
vnitřní normou fakulty nebo vysokoškolského ústavu,
e) navrhuje školitele a na jeho návrh konzultanty,
f) schvaluje individuální studijní plány studentů,
g) projednává roční hodnocení studia studentů a sleduje plnění individuálního studijního plánu,
h) schvaluje témata disertačních prací,
i) určuje požadavky ke státním doktorským zkouškám,
j) navrhuje složení komise ke státním doktorským zkouškám a obhajobám disertačních prací.

(5) Oborová rada u každého poprvé navrhovaného školitele posoudí jeho dosavadní vědeckou,
pedagogickou a publikační činnost.

(6) Za administrativní zajištění práce oborové rady fakultou nebo její částí zodpovídá děkan, oborové rady doktorského 
studijního programu uskutečňovaného JU a vysokoškolským ústavem rektor.

Článek 34
Přijetí ke studiu

(1) Přijetí ke studiu v doktorském studijním programu se uskutečňuje v přijímacím řízení, jehož podmínky i termíny pro 
každý akademický rok vyhlásí v souladu se zákonem děkan, nebo rektor svým opatřením.

(2) Přijímací řízení probíhá formou přijímací zkoušky před komisí, kterou na návrh oborové rady jmenuje děkan, u 
doktorského studijního programu uskutečňovaného JU a vysokoškolským ústavem jeho ředitel. Komise musí být 
nejméně tříčlenná a nejméně tři její členové musí být přítomni průběhu zkoušky. Předsedou komise je zpravidla 
předseda oborové rady. Předpokládaný školitel se účastní jednání komise bez hlasovacího práva.

(3) Obsahem přijímací zkoušky je zejména odborná rozprava, která má umožnit posouzení dosavadní vlastní tvůrčí 
práce uchazeče o studium v doktorském studijním programu, jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou a 
výzkumnou činnost, jeho záměr na projekt doktorské disertační práce včetně předchozího projednání s předpokládaným 
školitelem i jeho znalosti oboru. Součástí zkoušky je i ověření uchazečových jazykových znalostí světových jazyků.

(4) O výsledku přijímací zkoušky komise pořídí zápis a hlasuje prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy. Při větším počtu uchazečů než má být přijato podle zveřejněných podmínek přijímacího řízení komise určí 
pořadí pro přijetí. Vyjádří se také k formě studia v doktorském studijním programu, do které se uchazeč hlásí.

(5) O přijetí rozhodne děkan, u studijních programů uskutečňovaných JU a vysokoškolským ústavem rektor na základě 
návrhu komise a po vyjádření vedoucího pracoviště, kde má studium v doktorském studijním programu uchazeče 
probíhat.

Článek 35
Školitel

(1) Školitele jmenuje děkan, nebo ředitel vysokoškolského ústavu na návrh oborové rady z řad profesorů, docentů a 
doktorů věd JU i jiných vysokých škol a z řad významných odborníků daného oboru s vědeckou hodností nebo 
akademickým titulem (Ph.D., Th.D., Dr., CSc., D.Sc. nebo DrSc.). V případě odborníků bez habilitace nebo bez titulu 
doktora věd je oborová rada povinna předložit děkanovi, nebo řediteli vysokoškolského ústavu písemné odůvodnění 
svého návrhu na jmenování školitelem. Děkan, nebo ředitel vysokoškolského ústavu návrh nemusí přijmout.

(2) Na návrh školitele, na základě ročního hodnocení studenta nebo na základě žádosti studenta může oborová rada 
navrhnout děkanovi, nebo řediteli vysokoškolského ústavu změnu v osobě školitele.

(3) Školitel zejména:
a) účastní se přijímacího řízení studenta a společně se studentem připravuje jeho individuální studijní plán,
b) navrhuje konzultanty a téma disertační práce,
c) sleduje průběh studia a vědecké práce studenta a poskytuje mu konzultace,
d) zodpovídá za zapojení studenta do výzkumné práce a za přiměřené věcné a finanční zajištění jeho výzkumné práce,
e) pravidelně hodnotí plnění individuálního studijního plánu studenta a informuje o hodnocení
oborovou radu.



(4) Školitel se z vážných důvodů může své funkce vzdát. Děkan, nebo ředitel vysokoškolského ústavu pak jmenuje 
nového školitele v souladu s odstavcem 1.

Článek 36
Zápis do studia, průběh a přerušení studia

(1) Uchazeč přijatý ke studiu se stává studentem doktorského studijního programu dnem zápisu na fakultě nebo 
vysokoškolském ústavu; při zápisu je mu vydán výkaz o studiu jako doklad o studiu, jeho průběhu a výsledcích. 
Termíny zápisu do studia v doktorském studijním programu určí harmonogram akademického roku fakulty nebo 
vysokoškolského ústavu.

(2) Pro studenty doktorského studijního programu platí přiměřeně ustanovení čl. 15 a 18.

(3) Studium v doktorském studijním programu lze přerušit v souladu s § 54 zákona. Čl. 25 platí na přerušení studia 
přiměřeně. Po uplynutí doby přerušení se student musí znovu zapsat do studia. Pokud tak neučiní, bude jeho studium 
ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.

(4) V průběhu studia v doktorském studijním programu může student požádat o změnu formy studia
v doktorském studijním programu. O žádosti rozhodne děkan, nebo ředitel vysokoškolského ústavu po vyjádření 
oborové rady. Podobně rozhoduje děkan, nebo ředitel vysokoškolského ústavu o žádosti o přestup do studia v jiném 
doktorském studijním programu a podmínkách takového přestupu.

Článek 37
Individuální studijní plán

(1) Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu, který student sestaví 
spolu se svým školitelem do tří měsíců po zahájení studia.

(2) Individuální studijní plán obsahuje zejména rámcový program vlastní systematické tvůrčí vědecké práce studenta na 
tématu jeho disertační práce, včetně nástinu metodiky k řešení tohoto tématu. Dále obsahuje zejména výčet předmětů a 
dalších forem výuky, které student sám má absolvovat, druh a rozsah dalšího jazykového vzdělávání studenta 
doktorského studijního programu, plán účasti studenta na seminářích školícího pracoviště, případně dalších institucí a 
plán studentových vystoupení na těchto seminářích, zaměření literární rešerše připravované pro vypracování disertační 
práce, plán stáží studenta na jiných pracovištích včetně zahraničních i plán jeho účasti na pedagogické činnosti 
pracoviště.

(3) Student doktorského studijního programu musí zejména:
a) v průběhu prvého roku studia na semináři pracoviště přednést zpracovaný metodický plán své práce na tématu 
disertační práce,
b) soustavně a pravidelně se věnovat své samostatné vědecké práci, jejíž úspěšnost školitel po každém semestru 
potvrzuje udělením zápočtu,
c) ve stanovené lhůtě předložit vypracovanou literární rešerši,
d) ve stanovené lhůtě absolvovat stanovené další jazykové vzdělávání,
e) v určeném rozsahu vykonávat pedagogickou praxi obvykle při vedení cvičení studentů bakalářských, magisterských a 
navazujících magisterských studijních programů,
f) pravidelně nejméně jednou ročně na seminářích školícího pracoviště přednést zprávu o postupu své práce,
g) plnit další povinnosti určené v individuálním studijním plánu, zejména podle možností publikovat již ukončené 
výsledky své vědecké a výzkumné práce.
(4) Podrobnosti obsahu a formy individuálního studijního plánu určuje vnitřní norma fakulty nebo
vysokoškolského ústavu.
(5) Nejpozději na počátku posledního roku standardní doby studia doktorského studijního programu stanoví oborová 
rada studentovi okruh požadavků a zaměření státní doktorské zkoušky.

Článek 38
Dílčí zkoušky a kontrola studia v doktorském studijním programu

(1) Během studia v doktorském studijním programu student skládá zkoušky z předmětů stanovených jeho individuálním 
studijním plánem. Zkoušky se hodnotí klasifikací „prospěl/-a“ nebo „neprospěl/-a“ (čl. 12 odst. 3). Počet předmětů a 
jejich výběr stanoví vnitřní norma fakulty nebo vysokoškolského ústavu a individuální studijní plán studenta.

(2) Školitel v každém semestru hodnotí postup práce studenta doktorského studijního programu a na základě tohoto 
hodnocení uděluje studentovi zápočet z předmětu „doktorandská praxe“.



Článek 39
Ukončení studia v doktorském studijním programu

(1) Studium v doktorském studijním programu se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační 
práce.

(2) Absolventům studia v doktorském studijním programu se přiznávají akademické tituly a vydávají se doklady o 
řádném ukončení studia v souladu s § 47 a 47a, 55 a 57 zákona.

(3) Studium v doktorském studijním programu se dále ukončuje způsoby uvedenými v § 56 odst. 1 zákona.
(4) Dnem ukončení studia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia pro neplnění 
požadavků individuálního studijního plánu studenta nabylo právní moci. Den ukončení studia u ostatních způsobů 
ukončení vymezených v § 56 zákona je určen tímto zákonem

Článek 40
Členové komisí pro státní doktorské zkoušky

(1) Předseda a členové komisí pro státní doktorské zkoušky a komisí pro obhajoby disertačních prací, kromě osob 
uvedených v § 53 odst. 3 zákona, jsou jmenováni děkanem, nebo ředitelem vysokoškolského ústavu na základě návrhu 
oborové rady. Pro jejich jmenování platí stejná kriteria jako pro školitele.

(2) Komise pro státní doktorské zkoušky má nejméně pět a nejvýše devět členů včetně předsedy. Nejméně dva členové 
komise nesmějí být z fakulty nebo vysokoškolského ústavu podílejícího se na uskutečňování doktorského studijního 
programu a nejméně jeden člen komise nesmí být z JU nebo z institucí, které se na uskutečňování doktorského 
studijního programu podílejí.

Článek 41
Státní doktorská zkouška

(1) Státní doktorská zkouška je komplexním prověřením znalostí studenta doktorského studijního programu, jeho
schopnosti osvojit si hlubokou znalost okruhu problematiky, kterou se zabýval, i jejích širších souvislostí a jeho 
schopnosti informace hodnotit a tvůrčím způsobem využívat.

(2) Student doktorského studijního programu se hlásí ke státní doktorské zkoušce po splnění všech studijních 
povinností, nejpozději však tak, aby ji složil nejdéle do jednoho roku po uplynutí standardní doby studia doktorského 
studijního programu. Termín zkoušky stanoví děkan, nebo ředitel vysokoškolského ústavu.

(3) Průběh státní doktorské zkoušky i vyhlášení výsledku jsou veřejné. Státní doktorská zkouška se
klasifikuje „prospěl/-a“ nebo „neprospěl/-a“. Pokud byla klasifikace „neprospěl/-a“, lze zkoušku pouze jednou 
opakovat, a to nejdříve za dva měsíce a nejpozději do jednoho roku od jejího neúspěšného konání.

(4) Jednání komise pro státní doktorské zkoušky o výsledku státní doktorské zkoušky je neveřejné. Komise se usnáší v 
tajném hlasování většinou přítomných členů. Počet přítomných členů nesmí být menší než pět. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy.

(5) Další podrobnosti k organizaci státní doktorské zkoušky stanoví vnitřní norma fakulty nebo
vysokoškolského ústavu.

Článek 42
Disertační práce a její obhajoba

(1) Disertační práce prokazuje schopnost studenta doktorského studijního programu k samostatné vědecké a výzkumné 
činnosti. Má formu souboru publikací studenta již uveřejněných nebo k uveřejnění přijatých a opatřených komentářem, 
nebo formu rukopisu. Podrobnosti o formě a provedení disertační práce určí pro daný doktorský studijní program 
vnitřní norma fakulty nebo vysokoškolského ústavu, která rovněž určí možný jazyk disertační práce, počet výtisků a 
dalších (elektronických) forem odevzdávané disertační práce, formu, jazyk, obsah a počet výtisků současně 
odevzdávaného souhrnu práce a další náležitosti nutné ke přijetí disertační práce.

(2) Pokud jsou součástí disertační práce publikace, na kterých se podílejí další spoluautoři, musí být
k disertační práci připojeno prohlášení spoluautorů o rozsahu podílu studenta.

(3) Předsedu a členy komise pro obhajobu disertační práce jmenuje na návrh oborové rady doktorského studijního 
programu děkan, nebo ředitel vysokoškolského ústavu zpravidla shodně s komisí pro státní doktorské zkoušky alespoň 



v osobě předsedy a některých členů komise. V komisi mají být zastoupeni alespoň dva členové oborové rady 
doktorského studijního programu. Alespoň tři členové komise nesmějí být z JU nebo institucí, na které je akreditace 
doktorského studijního programu rozšířena.

(4) Komise pro obhajobu disertační práce jmenuje dva až tři oponenty kteří vypracují oponentský posudek disertační 
práce; přesný počet určí vnitřní norma fakulty nebo vysokoškolského ústavu, která také stanoví lhůty a další 
požadované podrobnosti. Oponenti mohou, ale nemusejí být členy komise.

(5) Školitel ani konzultanti nemohou být členem komise pro obhajobu disertační práce ani oponentem práce. Totéž platí 
o případných spoluautorech publikací zahrnutých do disertační práce.

(6) Pokud komise pro obhajobu disertační práce v průběhu řízení nebo z posudků oponentů zjistí, že
disertační práce nesplňuje požadavky na ni kladené pro odstranitelné nedostatky, může vyzvat studenta k odstranění 
nedostatků ve lhůtě, kterou stanoví.

(7) Obhajoba disertační práce je veřejná, v jazyce českém, anglickém, případně s přihlédnutím k případným 
zahraničním oponentům a jazykové vybavenosti studenta a po projednání v oborové radě i v jiném jazyce. Komise pro 
obhajobu disertační práce vyslechne a posoudí výklad studenta, stanoviska oponentů i rozpravu mezi studentem a 
oponenty a studentem a dalšími účastníky diskuse.

(8) Komise pro obhajobu disertační práce jedná o výsledku obhajoby v neveřejném zasedání a usnáší se tajným 
hlasováním většinou hlasů přítomných členů, jichž musí být přítomno alespoň pět. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy.

(9) Výsledek obhajoby předseda komise pro obhajobu disertační práce vyhlásí veřejně. Obhajoba disertační práce se 
klasifikuje „prospěl/-a“ nebo „neprospěl/-a“. V případě neúspěchu lze obhajobu opakovat jen jednou, a to nejdříve za 
šest měsíců. Komise pro obhajobu disertační práce přitom stanoví, zda a jak je nutné práci přepracovat či doplnit.

Článek 43
Obecná ustanovení pro studium v doktorském studijním programu

Otázky týkající se:
a) organizace zkoušek v průběhu studia,
b) počtu možných opakování a doby platnosti zkoušek,
c) aktivní účasti studenta na vědeckých konferencích a seminářích,
d) publikační činnosti studenta,
e) organizace akademického roku,
f) dalších podmínek studia v doktorském studijním programu stanoví vnitřní norma fakulty nebo vysokoškolského 
ústavu




