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FAKULTA FILOZOFICKÁ
Studium v doktorských studijních programech

V souladu s čl. 1 odst. 3 a čl. 36 odst.4 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni (dále jen 
SZŘ) děkan FF svým Rozhodnutím č. 7/05 blíže upravil tento řád v těch věcech studia 
v doktorských studijních programech, které jím nejsou řešeny. Jednotlivá doplnění jsou pro 
přehlednost připojena podle věcné příslušnosti k platnému textu SZŘ a jsou odlišena 
kurzívou. Znění takto doplněného SZŘ, platného pro studium v doktorských studijních
programech Fakulty filozofické ZČU v Plzni (dále jen FF), je následující: 

Článek 36
Doktorský studijní program

(1) Doktorský studijní program (dále jen „DSP") je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí 
činnost v oblasti výzkumu a vývoje nebo samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Studium je 
orientováno na vědeckou práci v daném oboru a úroveň znalostí je prokazována státní doktorskou zkouškou 
(dále jen „SDZ“). Původní vědecké a umělecké výsledky jsou zpracovány v disertační práci, která je obhajována 
před komisí. 

(2) ZČU je oprávněna uskutečňovat studium v akreditovaných DSP, které jsou uvedeny ve statutu ZČU.

(3) Studium v DSP je uskutečňováno pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu.

(4) Ve věcech studia v příslušném DSP, které neřeší tento řád, rozhoduje děkan fakulty, která uskutečňuje 
daný DSP.

(5) Fakulta může uskutečňovat studium v DSP ve spolupráci s jinými fakultami, vysokými školami 
a dalšími vědeckými pracovišti na základě uzavřené dohody. 

(6) Administrativní a studijní agendu DSP zajišťuje studijní oddělení příslušné fakulty nebo oddělení 
vědecké výchovy úseku prorektora pro výzkum a vývoj (dále jen „studijní oddělení“). Na FF zajišťuje 
administrativní a studijní agendu studijní oddělení.

(7) DSP se na FF uskutečňuje kreditním systémem: 

     a) každý předmět uvedený ve studijních programech je ohodnocen určitým počtem kreditů, které 
vyjadřují míru zátěže studenta při studiu daného předmětu,

    b) student získává kredity po absolvování předmětu, tj. u předmětů zakončených zápočtem až po získání 
zápočtu, u předmětů zakončených zkouškou nebo zápočtem a zkouškou až po úspěšném složení této,

   c) za daný předmět může student v průběhu jednoho studia v jednom studijním programu získat kredity 
pouze jednou,

  d) studijní program ukládá studentovi získat v průběhu studia počet kreditů rovný alespoň 
šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia, a to ve skladbě určené studijním programem a studijním 
plánem oboru.

(8) Za organizaci a administrativu spojenou se studiem v DSP odpovídá proděkan pro studijní záležitosti, 
který v těchto věcech spolupracuje s vedoucími příslušných oborových pracovišť. 

(9) Akademický rok začíná 1.  září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Výuka a zkouškové 
období  zimního semestru trvá od 1. září do 31. ledna,  výuka a zkouškové období  letního semestru od 1.února 
do 30. června,  období prázdnin od 1. července do 31. srpna. 

  (10) Studentům DSP, který je realizován v angličtině,  je umožněno v angličtině: 

      a) konat přijímací řízení,

      b) absolvovat výuku předepsanou DSP včetně zápočtů a zkoušek,

     c) konat SDZ a obhajobu disertační  práce,

    d) písemně nebo ústně komunikovat s orgány fakulty
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Článek 37 
Formy studia 

(1) Studium v DSP se uskutečňuje v těchto formách:

a) prezenční,

b) distanční,

c) kombinované.

(2) Prezenční forma studia je uskutečňována na pracovišti garantujícím individuální studijní plán studenta 
a organizujícím jeho činnost i pobyt na pracovišti (dále jen „školicí pracoviště”). 

(3) Distanční forma studia se uskutečňuje převážně mimo školicí pracoviště především na základě 
samostatné přípravy studenta. 

(4) Kombinovaná forma studia znamená, že časově vymezená část studia probíhá formou prezenční a jiná 
časově vymezená část probíhá formou distanční. Obě formy se vzájemně nepřekrývají a práva a povinnosti jsou 
odvozeny od příslušné formy studia.

(5) Standardní doba studia ve všech formách studia v DSP je 3 roky (§ 47 odst. 2 zákona). 

(6) Doba studia může být děkanem prodloužena oproti standardní době v těchto případech:

a) u prezenční formy studia na základě zdůvodněné žádosti studenta a stavu rozpracování disertační práce 
maximálně o 1 rok; žádost musí být doporučena školitelem a předsedou oborové rady, 

b) u distanční a kombinované formy studia o 2 roky.

(7) Doba přerušení studia (čl. 45) se do doby studia nezapočítává. Limitní termín pro podání žádosti 
o obhajobu disertační práce ve všech formách studia je nejdéle do 6 let od zahájení studia včetně eventuálních 
přerušení, pokud děkan ve výjimečných případech nestanoví jinak.

           Článek 38
Oborová rada

(1) Oborová rada (dále jen “OR”) je základním odborným koncepčním, kontrolním a hodnotícím 
orgánem studia v příslušném DSP. Za svoji činnost odpovídá příslušnému děkanovi. OR má nejméně 5 členů.

(2) OR pro každý DSP jmenuje a odvolává děkan po projednání ve vědecké radě fakulty. Členy OR 
mohou být pouze přední akademičtí a vědečtí pracovníci ZČU a jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť.

(3) Předsedu OR volí ze svého středu členové OR. Ke zvolení předsedy OR je nutný souhlas nadpoloviční 
většiny členů OR.

(4) OR zejména: 

a) projednává návrhy vyhlašovaných témat disertačních prací v rámci DSP a předkládá je ke schválení 
vědecké radě fakulty,

b) navrhuje složení přijímacích komisí pro DSP,
c) navrhuje školitele DSP,
d) iniciuje, projednává a koordinuje program přednáškových kurzů, seminářů a dalšího studia a vědecké 

práce studentů DSP,
e) vyjadřuje se k individuálním studijním plánům studentů a k jejich případným změnám, 
f) vyjadřuje se k návrhům témat disertačních prací i k jejich změnám, 
g) projednává rozsah požadavků nutných ke SDZ,  
h) navrhuje děkanovi předsedu a členy komise pro SDZ, datum a místo konání SDZ,
i) navrhuje děkanovi předsedu a členy komise pro obhajobu disertační práce (dále jen „komise pro 

obhajobu”), datum a místo konání obhajoby, 
j) koná i jinou činnost směřující k tomu, aby studium v DSP mělo vysokou úroveň a iniciuje návrhy na 

případné úpravy DSP, 
k) nejméně jednou za rok hodnotí průběh studia v rámci DSP a předkládá hodnocení děkanovi.

(5) OR se schází z rozhodnutí jejího předsedy podle potřeby, nejméně jednou za rok. Kopie zápisů 
z jednání OR jsou zasílány děkanovi a na studijní oddělení. 

(6) Mezi zasedáními OR zastupuje OR předseda.
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            Článek 39
Školitel

(1) Školitelem může být profesor nebo docent, případně významný specialista v daném oboru. 

(2) Školitel v příslušném DSP je studentovi určen děkanem na návrh OR.

(3) Školitel sestavuje se studentem individuální studijní plán podle čl. 43. Vede odborně i organizačně 
studenta DSP v průběhu studia, provádí kontrolu studijních povinností a jejich plnění studentem a předkládá OR 
výroční hodnocení jeho studia. Dále vede studenta při zpracovávání disertační práce. Má právo účastnit 
se zkoušek studenta v rámci jeho studia. 

(4) Pro konzultování okruhu problémů z oboru tematiky disertační práce studenta děkan může na návrh 
školitele pověřit jako konzultanta - specialistu významného odborníka v daném oboru. 

(5) V případě prokázaného neplnění povinností školitele, nebo nemůže-li školitel svoji činnost vykonávat, 
může děkan na návrh OR provést změnu školitele.

Článek 40 
Student 

(1) Studentem ZČU se přijatý uchazeč stává dnem zápisu do studia v DSP, na který byl přijat. Je členem 
akademické obce ZČU a příslušné fakulty a vztahují se na něj práva a povinnosti dané zákonem, statutem ZČU, 
statutem fakulty, DSP a tímto řádem.

(2) Student přestává být studentem DSP: 

a) dnem obhájení disertační práce v souladu s § 47 odst. 4  a § 55 odst. 1 zákona,
b) ukončením studia podle § 56 zákona. 

(3) Za ukončení studia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona se považuje:

a) ukončení studia rozhodnutím děkana v průběhu akademického roku na návrh OR po projednání se 
školitelem a studentem, neplní-li student základní požadavky, 

b) ukončení studia rozhodnutím děkana po uplynutí maximální doby studia, nebylo-li mu studium 
prodlouženo (čl. 37 odst. 6),

c) ukončení studia rozhodnutím děkana z důvodů neodevzdání disertační práce do doby stanovené čl. 37 
odst. 7,

d) ukončení studia rozhodnutím děkana,  jestliže student: 

- nezískal do konce prvního semestru studia alespoň 20 kreditů,  

- ani po druhém zapsání nezískal kredity za předmět uvedený v jeho individuálním studijním  plánu,

- nesložil SDZ ani v opravném termínu,

- nesplnil některou podmínku stanovenou pro studium vyplývající z tohoto řádu nebo jiných vnitřních 
předpisů nebo vnitřních norem FF a ZČU.

(4) Na rozhodování podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 se vztahuje § 68 zákona.

(5)  Osoba, na níž se skutečnosti uvedené v odstavcích  2 a 3 vztahují, se nejpozději do 30 dnů od 
ukončení studia dostaví na studijní oddělení k uzavření výkazu o studiu, pokud ze závažných důvodů nepožádá 
o prodloužení tohoto termínu. Při zanechání studia, předčasném ukončení studia nebo vyloučení ze studia 
studijní oddělení vystaví doklad o vykonaných zkouškách ve studiu v DSP. 

(6) Student, který do 35 dnů prokazatelně nereaguje na výzvu nebo rozhodnutí odeslané děkanátem 
v průběhu výuky nebo zkouškového období na adresu, kterou student udal podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona, je 
považován za nedosažitelného studenta a děkan může podle situace rozhodnout o ukončení jeho studia pro 
nesplnění požadavku. 

(7) Dnem ukončení studia pro nesplnění požadavku je den, ke kterému rozhodnutí děkana o ukončení 
studia nabylo právní moci. Řeší již § 56 zákona



4

Článek 41
Přijímací řízení

(1) Podmínky přijetí ke studiu v rámci DSP stanoví § 48 odst. 3 zákona a Statut ZČU. 

(2) Přijímací řízení ke studiu v  jednotlivých DSP uskutečňovaných na fakultě vyhlašuje veřejně děkan. 
Součástí informací o přijímacím řízení je zveřejnění rámcových témat disertačních prací v DSP s uvedením jmen 
předpokládaných školitelů, výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením a další náležitosti vyplývající 
z § 48 a 49 zákona a Statutu ZČU.

(3) Přihlášky ke studiu v rámci DSP podávají uchazeči na místo uvedené ve zveřejnění přijímacího řízení 
do termínu stanoveného děkanem. Součástí přihlášky je:

a) doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a eventuální dosavadní praxi. Je-li žadatel studentem 
posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné doklady po řádném ukončení  
studia dodatečně ve stanoveném termínu,

b) životopis,

c) seznam odborné činnosti (publikovaných prací či jiných odborných výsledků), název diplomové práce 
a případně posudky na tyto práce,

d) téma disertační práce v DSP z vypsaných témat nebo vlastní téma (v tomto případě po předchozím 
projednání s předpokládaným školitelem).

(4) Děkan na návrh OR jmenuje pro každý DSP přijímací komisi a vyhlásí pro každý DSP termín 
přijímacího řízení.

(5) Přijímací komise se skládá z předsedy komise a nejméně dalších dvou členů, z nichž jeden je 
zpravidla předpokládaný školitel. 

Článek 42
Zápis do studia 

Přijatý uchazeč se dostaví k zápisu do studia v termínu uvedeném v rozhodnutí děkana o přijetí. Zápis 
zabezpečuje studijní oddělení. 

(1) Zápis se koná vždy na dobu příslušného akademického roku. Termíny zápisu  do vyšších ročníků 
studia stanoví příslušné rozhodnutí  děkana. 

(2) Aby mohl být uchazeč zapsán, musí u zápisu předložit návrh svého individuálního studijního plánu 
podepsaný školitelem.   

(3) Student si při zápisu zapisuje do výkazu o studiu předměty povinné a povinně volitelné podle 
individuálního studijního plánu. 

(4) Souhrnná kreditní hodnota předmětů zapsaných v prvním semestru studia nesmí být nižší než 20 
kreditů.

(5)  Student si může v jednom akademickém roce zapsat v rámci studia ve studijním programu předměty        
v rozsahu nejvýše 70 kreditů, pokud děkan nestanoví jinak. V individuálních případech může děkan na žádost 
studenta tuto hranici zvýšit. 

(6) Studentovi může být zapsán předmět rozhodnutím děkana zrušen: 

a) ze závažných, zejména  zdravotních důvodů,  znemožňujících studentovi studium předmětu, 

b) nemůže-li katedra zabezpečit ze závažných důvodů výuku daného předmětu,

c) jedná-li se o předmět zapsaný pro letní semestr a student před začátkem letního semestru již nemá 
možnost získat kredity z některého z podmiňujících předmětů nebo vznikne-li v osobním rozvrhu studenta pro 
letní semestr neřešitelná kolize, 

d) zjistí-li se, že si student zapsal předmět v rozporu s individuálním studijním plánem. 

(7) Před začátkem letního semestru si může student v rámci upřesňujícího zápisu zapsat i další předměty 
nad rámec předmětů zapsaných počátkem akademického roku. 

(8) Studentovi, který se v termínu stanoveném děkanem nezapíše do příslušného akademického roku a do 
5 pracovních dnů od tohoto termínu se neomluví a nepožádá o náhradní termín zápisu nebo o přerušení studia 
nebo této žádosti děkan nevyhoví, bude ukončeno studium pro nesplnění požadavku. 

(9) Zápis studentů, kontrolu správnosti jimi zapsaných předmětů a případné změny v zapsaných 
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předmětech zajišťuje studijní oddělení FF. 

Článek 43
Individuální studijní plán studenta a kontrola výsledků studia

(1) Individuální studijní plán je po celou dobu studia v příslušném DSP zaměřen na badatelskou činnost, 
řešení problému výzkumu nebo konkrétní cíl tvůrčí a umělecké činnosti. Studium v DSP je zpravidla realizováno 
ve dvou etapách:

a) počáteční, v níž student skládá předepsané zkoušky a současně zpracovává zadané téma disertační práce; 
tato etapa je zakončena SDZ,

b) závěrečné, zaměřené na vypracování disertační práce a ukončené obhajobou této práce. 

(2) Individuální studijní plán navrhuje student DSP a projedná, případně každý rok upřesní se školitelem. 
Individuální studijní plán i jeho případné úpravy po projednání v OR schvaluje děkan, a to nejpozději do konce 
října každého akademického roku.

(3) Individuální studijní plán stanoví:

a) časovou a obsahovou posloupnost studijních aktivit, formu jejich studia a způsob ověření studijních 
výsledků (zejména ústní zkouška, písemná zpráva, účast na konferenci) v souladu s akreditovaným 
studijním programem včetně SDZ,

b) rámcově vymezené téma vědeckého bádání nebo tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo 
teoretické a tvůrčí činnosti v oblasti umění, které je základem pro vypracování disertační práce, 

c) případné studium  a praxe na jiných pracovištích, včetně zahraničních,

d) termín první mimouniverzitní či recenzované publikace, nebo účasti na konferenci. 

(4) Již obsaženo v původní formulaci SZŘ. Splnění požadavků ke zkoušce posuzuje školitel na základě 
případné spolupráce s dalšími osobami. Toto se zaznamenává do výkazu o studiu zápisem „splněno“. 

 (5) V rámci počáteční etapy studia student skládá alespoň 3 zkoušky z odborných předmětů vázaných 
k disertační práci. 

a)  Zkoušku z odborného předmětu, který je součástí individuálního studijního plánu, koná student před 
komisí, která je zpravidla tříčlenná a je jmenována vedoucím garantujícího pracoviště. Termín zkoušky stanoví 
předseda komise po dohodě s doktorandem. O konání zkoušky je vždy informován školitel, který  má právo se 
zkoušky zúčastnit. 

b) Zkouška je veřejná. 

c) Pro hodnocení zkoušky se užívá klasifikační stupnice „prospěl“, „neprospěl“. Doktorand, který byl 
klasifikován stupněm „neprospěl“, má právo konat opravnou zkoušku. O výsledku zkoušky rozhoduje komise na 
neveřejném zasedání. Návrh klasifikace je přijat, vysloví-li se pro něj většina přítomných členů komise. 
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. 

d) O zkoušce je proveden zápis, který je předán studijnímu oddělení FF  k založení do složky studenta. 
Úspěšné vykonání zkoušky zaznamená předseda komise do výkazu o studiu zápisem „prospěl“. Pokud student 
podmínky zkoušky nesplnil, do výkazu o studiu se tato skutečnost nezaznamenává.

e) Studijní oddělení FF poskytne doktorandovi na jeho žádost  kopii zápisu o zkoušce. 

f) Nevykoná-li doktorand z předmětu předepsaného jeho individuálním studijním plánem opravnou  
zkoušku, má právo si zapsat předmět v některém následujícím akademickém roce podruhé a konat zkoušku a 
opravnou zkoušku za týchž  podmínek. 

g) Předmět může být během jednoho studia zapsán nejvýše dvakrát. 

h) Pokud se doktorand bez omluvy ke zkoušce nedostaví a nejdéle do pěti dnů se neomluví nebo jeho 
omluva není přijata, hodnotí se stupněm „neprospěl“. O přijetí omluvy rozhoduje předseda komise. 

(6) Součástí studia v DSP je jazyková příprava. Pokud se realizuje formou výuky na ZČU, je tato 
skutečnost zaznamenána v individuálním studijním plánu. Znalost světového jazyka se prokazuje veřejnou 
odbornou přednáškou související s tématem doktorského studijního programu a je školitelem potvrzena ve 
výkazu o studiu. 

(7) Školitel se studentem provádí výroční hodnocení studenta, které je  projednáno v OR a zároveň je 
doručeno děkanovi. O všech rozhodnutích je student informován písemně a kopii obdrží školitel.
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(8) Pracovní režim a termín prázdnin dohodne student se školitelem.

(9) Student DSP má právo se zapsat do výuky libovolného předmětu vyučovaného na ZČU bez omezení 
prerekvizitami. Děkan může na návrh oborové rady toto právo omezit.

(10) Doktorandovi, který absolvoval doktorský studijní program nebo jeho části na vysoké škole v České 
republice nebo v zahraničí, může na základě písemné žádosti studenta děkan uznat zápočty nebo zkoušky,  pokud 
jsou součástí individuálního studijního plánu doktoranda. Při rozhodování se bere zřetel zejména na zaměření 
absolvovaného studia nebo jeho části a dobu, která uplynula od ukončení předchozího studia. 

Článek 44 
Změna formy studia

(1) Děkan může vyhovět písemné žádosti studenta o změnu formy studia. Žádost musí obsahovat 
vyjádření školitele.

(2) Při změně formy studia podle odstavce 1 se počítá doba studia podle čl. 37 odst. 6.

Článek 45
Přerušení studia

Student může požádat o přerušení studia. K žádosti se vyjádří školitel. Rozhodnutí o přerušení studia vydá 
děkan. Celková doba přerušení studia přitom nesmí překročit dobu 3 let a musí být dodrženo ustanovení čl. 37 
odst. 7.

Článek 46
Zanechání studia

Student, který se rozhodne zanechat studia, oznámí tuto skutečnost písemně děkanovi prostřednictvím studijního 
oddělení. Může tak učinit v kterékoliv době během studia. Přestává být studentem dnem, kdy bylo studijnímu 
oddělení doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia. 

Článek 47
Přihláška ke státní doktorské zkoušce

(1) Přihlášku ke SDZ opatřenou vyjádřením školitele podává student po splnění všech povinností 
počáteční etapy jeho individuálního studijního plánu prostřednictvím studijního oddělení. OR navrhne složení 
zkušební komise a termín konání SDZ.

(2) Student přiloží k přihlášce ke zkoušce písemnou práci ke SDZ (dále jen „písemná práce”) ve formě 
dohodnuté se školitelem. Písemná práce obsahuje zejména shrnutí a zhodnocení poznatků ve studované oblasti 
a seznam souvisejících publikací. Na FF je za tuto práci považován autoreferát. 

(3) Na základě stanoviska OR rozhodne děkan o konání SDZ. Rozhodnutí děkana je oznámeno se 
zdůvodněním případného záporného stanoviska do třiceti dnů ode dne podání přihlášky předsedovi OR, školiteli 
a studentovi.

Článek 48 
Zkušební komise pro SDZ 

(1) Zkušební komise pro SDZ se skládá z předsedy, místopředsedy a minimálně  dalších tří členů. 
Nejméně jeden člen komise musí být osobou mimo Akademickou obec ZČU. 

(2) Právo zkoušet při SDZ mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení vědeckou radou fakulty 
a odborníci jmenovaní Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen („ministerstvo“).

(3) Předsedu, místopředsedu a další členy zkušební komise jmenuje na návrh OR a po schválení vědeckou 
radou fakulty děkan. Ministerstvo jmenuje další členy zkušební komise z významných odborníků v daném 
oboru. 

(4) Pro hodnocení písemné práce navrhne předseda komise nejméně jednoho oponenta, který se po 
schválení OR  stane členem této komise s právem hlasovacím. Tímto oponentem nemůže být školitel. Na FF je 
toto hodnocení součástí oponentského posudku disertační práce. 
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Článek 49
Státní doktorská zkouška

(1) SDZ student prokazuje hluboké odborné a teoretické znalosti v daném oboru DSP, včetně znalostí 
a základních metod vědecké práce, způsobilost osvojovat si nové poznatky vědy, hodnotit je a tvůrčím způsobem 
využívat. Požadavky na znalosti vycházejí z individuálního studijního plánu studenta. Jako součást SDZ student 
obhajuje předloženou písemnou práci.  Na FF má SDZ následující součásti: zkoušku z oborového předmětu, 
volitelnou zkoušku z oboru, který souvisí s tématem disertační práce a obhajobu disertační práce.

(2) SDZ se uskuteční do 90 dnů od podání přihlášky k této zkoušce.

(3) SDZ musí být přítomna nadpoloviční většina členů zkušební komise pro SDZ, mezi nimiž musí být 
předseda nebo místopředseda.

(4) SDZ je veřejná, kromě případu uvedeného v odstavci 5. 

(5) Na neveřejném zasedání zkušební komise pro SDZ zhodnotí průběh SDZ a veřejným hlasováním 
rozhodne o její klasifikaci, přičemž klasifikační stupně jsou „prospěl” nebo „neprospěl”. K dosažení klasifikace 
„prospěl” je zapotřebí většiny kladných hlasů všech přítomných členů zkušební komise pro SDZ.

(6) Zkušební komise pro SDZ ve svých závěrech rovněž zhodnotí předloženou písemnou práci a dá 
vyjádření k dalšímu postupu studenta při vypracovávání disertační práce. 

(7) V případě úspěšné zkoušky vyhotoví studijní oddělení vysvědčení o SDZ do 30 dnů. Je-li zkouška 
neúspěšná, seznámí předseda zkušební komise studenta s podmínkami, které komise SDZ stanovila pro její 
opakování. SDZ lze opakovat nejvýše jednou. Student opakuje pouze ty součástí SDZ, ve kterých neprospěl.  

Článek 50 
Disertační práce

(1) Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu, prokazuje schopnost studenta 
samostatně tvůrčím způsobem vědecky nebo umělecky pracovat a musí obsahovat původní výsledky vědecké 
práce. Disertační práce je ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta 
nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

(2) Disertační práce je psána v jazyce českém nebo anglickém. Pokud by měla být psána v jiném jazyce, 
je třeba předem získat souhlas OR.

(3) Obsahem disertační práce jsou zejména následující části:

a) přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertace, s odkazy na použité prameny, 

b) cíle disertační práce,

c) popis vlastního řešení,

d) zejména původní výsledky a jejich uplatnění ve veřejně oponovaných publikacích, projektech,

e) zhodnocení výsledků pro vědní obor nebo pro praxi,

f) doporučení na pokračování práce v daném tématu a oboru,

g) seznam publikovaných prací studenta a jejich případné citace,

h) seznam použité literatury,

i) prohlášení o duševním vlastnictví, případně autorských právech, které je uvedeno zvláštním prohlášením 
v úvodu disertační práce,

j) anotace zpravidla v angličtině a v některém dalším světovém jazyce.

Orientační rozsah a další podmínky určuje OR.
(4) Disertační práce, která vznikla jako součást výzkumného projektu, řešeného větším pracovním 

týmem, obsahuje v povinných dokladech vyjádření nositele a řešitelů projektu, že student je autorem té části 
práce, kterou předkládá, a stanovení procentuálního podílu na celkovém projektu studenta.

(5) K disertační práci je přiložen autoreferát, který slouží k informování vědecké veřejnosti o hlavních 
výsledcích práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertace v členění podle odstavce 3. Autoreferát je 
psán v českém nebo anglickém jazyce a jeho přílohou je jednostránkový abstrakt v angličtině a v některém 
dalším světovém jazyce. Odevzdává se počet výtisků stanovený předsedou OR, zpravidla více než 20 výtisků. 
Autoreferát je zveřejněn na internetových stránkách ZČU.
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(6) Disertační práci posuzují nejméně 2 oponenti jmenovaní komisí pro obhajobu disertační práce, kteří 
mají hlasovací právo v komisi. Oponentem může být profesor nebo docent, případně významný specialista 
v příslušném oboru. Oponentem nemůže být školitel, konzultant-specialista, případně jiný zaměstnanec, který se 
na disertační práci podílel. Nejvýše jeden oponent může být akademickým pracovníkem ZČU. 

(7) Oponent je povinen vypracovat samostatný písemný posudek nejpozději do 1 měsíce od doručení 
jmenování oponentem a disertační práce nebo oznámit do 15 dnů ode dne doručení, že posudek nemůže 
vypracovat. Není přípustné, aby některý oponent nahradil posudek prohlášením, že se připojuje k posudku jiného 
oponenta. 

(8) Oponentský posudek musí obsahovat zejména:

a) zhodnocení významu disertace pro obor,

b) vyjádření k postupu řešení problému, použitým metodám a splnění stanoveného cíle,

c) stanovisko k výsledkům disertační práce a původního konkrétního přínosu předkladatele disertační práce, 

d) případné další vyjádření, zejména vyjádření k systematičnosti, přehlednosti, formální úpravě a jazykové 
úrovni disertační práce,

e) vyjádření k publikacím studenta,

f) jednoznačné  vyjádření oponenta,  zda  doporučuje  či nedoporučuje disertační práci k obhajobě.

Článek 51
Podmínky k vyhlášení obhajoby disertační práce

(1) Student DSP podává na studijní oddělení žádost o obhajobu disertační práce, která je opatřena 
vyjádřením školitele ve smyslu doporučení či nedoporučení obhajoby disertační práce. Součástí žádosti je 
předložení 5 výtisků disertační práce a nejméně 20 autoreferátů. Termíny přijímání žádostí o obhajobu vyhlašuje 
před zahájením příslušného akademického roku  vedoucí garantujícího oborového pracoviště tak, aby byla 
splněna  podmínka  čl.  49 odst.2. 

(2) Studijní oddělní po kontrole splnění formálních náležitostí včetně vykonání SDZ postoupí žádost 
o obhajobu disertační práce děkanovi.

(3) Nejméně 14 dnů před obhajobou je disertační práce vystavena na místě stanoveném v autoreferátu 
(obvykle na studijním oddělení), kde jsou rovněž k nahlédnutí oponentské posudky. Na FF je tímto místem vždy 
příslušné oborové pracoviště..

(4) S oponentskými posudky a s navrhovaným termínem obhajoby disertační práce jsou student a jeho 
školitel neprodleně seznámeni, nejpozději do 10 dnů od obdržení posudků. 

(5) Předseda komise pro obhajobu disertační práce po obdržení oponentních posudků navrhne děkanovi 
termín a místo konání obhajoby disertační práce. Obhajoba se koná zpravidla do 30 dnů po obdržení oponentních 
posudků. (6) Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student jsou pozváni k obhajobě 
nejpozději 20 dnů před jejím konáním. S pozváním všichni obdrží oponentní posudky a autoreferát. 

(7) Místo a termín obhajoby disertační práce jsou podle pokynů předsedy OR zveřejněny na místě 
uvedeném v autoreferátu. Autoreferáty jsou rozeslány nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. 

(8) Student může vzít zpět předloženou disertační práci a žádost o její obhajobu v celém průběhu 
přípravného řízení až do zahájení obhajoby. 

Článek 52 
Komise pro obhajobu disertační práce

(1) Komisi pro obhajobu disertační práce jmenuje děkan na návrh OR po schválení ve vědecké radě 
fakulty. 

(2) Komise pro obhajobu disertační práce má nejméně 7 členů a je složena z předsedy, místopředsedy 
a dalších významných akademických a vědeckých pracovníků fakulty, ZČU, jiných vysokých škol a vědeckých 
pracovišť, případně i jiných významných odborníků z praxe. Nejméně dva členové komise musí být osobami 
mimo akademickou obec; nejméně dva členové komise musí být profesoři nebo doktoři věd. 
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Článek 53 
Obhajoba disertační práce

(1) Obhajobu disertační práce řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda komise pro obhajobu 
disertační práce.

(2) Podmínkou konání obhajoby disertační práce je účast předsedy nebo místopředsedy, alespoň jednoho 
oponenta a alespoň dvou třetin z celkového počtu členů komise pro obhajobu disertační práce.

(3) Školitel nebo jeho zástupce pověřený OR je povinen se obhajoby disertační práce zúčastnit, není však 
členem komise pro obhajobu disertační práce. 

(4) Obhajoba disertační práce se skládá z veřejné a neveřejné části.

(5) Veřejná část obhajoby disertační práce je přístupna odborné veřejnosti. Nejdříve je představen student, 
který přednese stručný referát o výsledcích své disertační práce, pak jsou přečteny oponentské posudky, 
hodnocení školitele a proběhne rozprava. Student má povinnost reagovat na oponentské posudky a zodpovědět 
případné další dotazy.

(6) Neveřejná část obhajoby disertační práce se koná pouze za přítomnosti členů komise pro obhajobu 
disertační práce a školitele. Právo přítomnosti má také předseda příslušné OR a děkan. Tajně se hlasuje 
o rozhodnutí, zda student obhájil či neobhájil disertační práci. Klasifikační stupně jsou “prospěl” nebo 
“neprospěl". Stanovisko komise je kladné, vyjádří-li se nadpoloviční většina všech členů komise pro obhajobu 
disertační práce pro hodnocení “prospěl”. Po úspěšné obhajobě disertační práce student absolvoval studium 
v DSP a podle čl. 54  řádně ukončil studium.

(7) Výsledek oznamuje předseda komise pro obhajobu disertační práce studentovi neprodleně po 
ukončené neveřejné části. V případě záporného stanoviska je studentovi současně sděleno stanovisko komise 
k možnosti přepracování disertační práce. Student podepíše na formuláři, že byl seznámen se stanoviskem 
komise pro obhajobu disertační práce.

(8) O průběhu obhajoby disertační práce podle odstavce 4, a o jejím výsledku se vyhotoví zápis. Předseda 
komise pro obhajobu disertační práce informuje o výsledku obhajoby disertační práce ihned děkana, který 
s výsledkem a průběhem obhajoby seznámí vědeckou radu fakulty při jejím nejbližším zasedání. 

(9) Student může opakovat obhajobu disertační práce po přepracování disertační práce nejvýše jednou, 
nejdříve však za půl roku. V případě neobhájení disertační práce a přesvědčení studenta, že tato má potřebnou 
úroveň, má student právo podat námitky děkanovi do 30 dnů po obdržení vyjádření komise pro obhajobu 
disertační práce. Děkan si vyžádá stanovisko vědecké rady, věc projedná v OR a rozhodne. Rozhodnutí děkana 
je konečné. 

Článek 54
Řádné ukončení studia 

(1) Student, který vykonal SDZ a obhájil disertační práci je absolventem studia v daném DSP. Přiznání 
akademického titulu s uvedením oboru oznámí děkan absolventovi písemně. 

(2) Absolventu DSP vydává ZČU na základě oznámení děkana vysokoškolský diplom s uvedením DSP, 
oboru a akademického titulu „doktor” (ve zkratce Ph.D.) podepsaný děkanem a rektorem. Absolvent DSP dále 
obdrží vysvědčení s uvedením absolvovaných zkoušek a SDZ, tématu disertační práce, jména školitele 
a vědeckého pracoviště, na němž byla disertační práce vypracována.  

(3) Dnem řádného ukončení studia je den, kdy byla úspěšně vykonána SDZ, jejíž součástí je obhajoba 
disertační práce. Pro den ukončení studia v ostatních případech platí § 56 odst. 2 zákona. 


