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Požadavky a doporučení doplňující SZŘ ČVUT a Pravidla pro studium na FA
Formální a obsahové náležitosti Státní doktorské zkoušky.
Státní doktorská zkouška
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Cílem státní doktorské zkoušky (dále jen SDZ) je ověření šíře a kvality znalostí doktoranda, jeho
způsobilosti osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat ve vztahu ke
zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Součástí SDZ je i
diskuse o problematice disertační práce.
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Doktorand předkládá oddělení VVUČ písemnou žádost o vykonání SDZ na předepsaném formuláři
ve stanoveném termínu, vyhlášeném v harmonogramu akademického roku. Podmínkou předložení
žádosti je úspěšné absolvování studijního bloku. Součástí žádosti je seznam publikací doktoranda
včetně jejich případných ohlasů. K žádosti se vyjadřuje školitel a vedoucí školicího pracoviště, konání
SDZ schvaluje předseda ORO. Termín SDZ stanoví děkan po dohodě s předsedou zkušební komise.
Doporučení pro průběh SDZ
Vlastní SDZ se zahájí neveřejným zasedáním zkušební komise, kde vedoucí školicího pracoviště
informuje komisi o průběhu rozpravy o disertační práci. Veřejná část se zahájí představením
doktoranda komisi, po níž následuje stručná prezentace studie disertační práce doktorandem (do 10
minut) a případné stručné otázky komise týkající se studie. Následuje vlastní zkouška. Zpravidla jsou
doktorandovi položeny tři otázky. Znění otázek je součástí protokolu o SDZ. V průběhu zkoušení
mohou členové zkušební komise položit k těmto otázkám další doplňující nebo upřesňující otázky a
vedou s doktorandem odbornou rozpravu o problematice disertační práce. Po skončení průběhu SDZ
následuje neveřejná část a veřejné vyhlášení výsledku zkoušky.
Oborovým radám oborů je ponecháno na rozhodnutí, zda budou vyžadovat odpověď doktorandů
bezprostředně po jejich seznámení s otázkami nebo zda jim budou dávat čas na přípravu odpovědi.
Otázky kladené doktorandovi by měly být s tématem práce tématicky provázány a měly by zjišťovat,
jak se doktorand v jednotlivých aspektech problematiky své práce orientuje, zda zná publikovaná
řešení obdobných problémů a zda je schopen vhodná řešení vyhledávat a koncipovat k nim
odpovídající metody a postupy. Otázky tedy nemusí být formálně strukturovány podle odborných
předmětů studijního bloku doktorského studia.
Jestliže je výsledek hodnocení zkušební komise pro SDZ „neprospěl“, může doktorand SDZ opakovat
nejvýše jednou, a to nejdříve po třech měsících ode dne neúspěšně vykonané zkoušky. V případě
opakovaného výsledku SDZ „neprospěl“ se studium ukončuje. O úspěšném absolvování SDZ je
doktorandovi oddělením VVUČ vydán doklad o vykonané SDZ.

V Praze dne 19. 5. 2016
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doc. Ing. arch. Irena Fialová
proděkanka pro vědu, výzkum a uměleckou činnost

ad. Část čtvrtá, Čl. 29 SZŘ ČVUT ze dne 8.7.2015
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