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PŘÍKAZ DĚKANA č. 2 

 pro konání státních doktorských zkoušek 

a obhajob disertačních prací na ČVUT FEL v r. 2020 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Příkaz děkana v návaznosti na zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a 

rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších 

zákonů (dále jen „Zákon“) a Příkaz rektora č. 07/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem 

doplňuje Směrnici děkana pro státní doktorské zkoušky na ČVUT FEL a Směrnici děkana pro 

obhajoby disertačních prací na FEL o pravidla a nezbytné náležitosti kontaktního i distančního 

konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na ČVUT FEL. 

 

Článek 2 

Společná ustanovení 

1. Průběh státní doktorské zkoušky (dále jen „SDZ“) i obhajoby disertační práce a vyhlášení 

jejich výsledků jsou veřejné1. Pokud nelze zajistit fyzickou přítomnost veřejnosti (např. v 

době omezení volného pohybu osob na základě opatření přijatého podle jiného zákona), je 

možné vzdálenou účast 2  veřejnosti zajistit pomocí videokonferenčních technologií. V 

takovém případě je tato informace součástí zveřejnění konání zkoušky (2 týdny předem) 

nebo obhajoby (3 týdny předem). Technické prostředky (vč. www adresy veřejného 

videopřenosu, přihlašovacích údajů apod.) jsou na veřejném webu upřesněny nejméně 3 

pracovní dny předem. 

2. Pro distanční průběh SDZ či obhajob se využije metodika ČVUT "Individuální distanční 

zkoušení a konání distančních a polokontaktních SZZ na ČVUT. Obecné zásady a postup pomocí 

Microsoft Teams". 

3. Z průběhu zkoušky nebo obhajoby se vzdálenou účastí osob je pořízen zvukový 

videozáznam 3 , který je archivován na oddělení vědy a výzkumu (OVV) po dobu 5 let. 

                                                                 
1 Zákon, § 5, odst. 1 připouští v případě distančního konání i neveřejný průběh, pokud je z průběhu pořízen 

zvukový a obrazový záznam uchovaný po dobu 5 let. 
2  Příkaz rozlišuje pojmy “vzdálená účast” a “fyzická přítomnost” osoby. Pojem “přítomnost” v tomto 

dokumentu zastupuje oba tyto pojmy. 

 

3 V MS Teams se po zahájení online schůzky v kontextovém menu, nabídka “Další akce” zapne volba “Spustit 

nahrávání”. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-188
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-188
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-188
https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/b82e9205-40a0-496b-9a6a-609cafa88a12/cs/20200420-prikaz-rektora-c-72020.pdf
http://www.fel.cvut.cz/cz/vv/doktorandi/predpisy/SmSDZ.pdf
http://www.fel.cvut.cz/cz/vv/doktorandi/predpisy/SmobhDIS.pdf
http://www.fel.cvut.cz/cz/vv/doktorandi/predpisy/SmobhDIS.pdf
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Vzdálenou účastí vyjadřují účastníci souhlas s pořízením záznamu.   

  

Článek 3 

Průběh státní doktorské zkoušky 

1. Členové komise vyjma předsedy či jeho zástupce a studenta mohou být SDZ vzdáleně 

účastni prostřednictvím videokonferenčních technologií. Podmínkou použití vzdálené 

účasti je předchozí souhlas členů komise, prokazatelné informování studenta o tomto 

způsobu obhajoby, určení technických prostředků (vč. www adresy videopřenosu, 

přihlašovacích údajů, způsobu hlasování apod.) a stanovení dalšího postupu pro případ 

výpadku spojení. 

2. O průběhu SDZ a jeho závěrech se vede Protokol o SDZ, který podepisuje předseda zkušební 

komise pro SDZ. O hlasování je pořízen protokol, který podepisuje předseda zkušební 

komise a všichni její fyzicky přítomní členové. Vzdáleně účastni členové komise jsou 

oprávněni pouze projevit se zápisem souhlas, který je součástí protokolu o hlasování i 

videozáznamu. V případě vzdálené účasti členů komise je součástí protokolu potvrzení 

všech členů komise, že v průběhu obhajoby byl zajištěn vzájemný vizuální a srozumitelný 

hlasový kontakt dostatečný pro učinění rozhodnutí o hlasování. Protokoly jsou uloženy na 

OVV. 

 

Článek 4  

Průběh obhajoby disertační práce 

1. Osoby oprávněné hlasovat vyjma předsedy či jeho zástupce a studenta mohou být obhajobě 

vzdáleně účastni prostřednictvím videokonferenčních technologií. Podmínkou použití 

vzdálené účasti je předchozí souhlas členů komise a prokazatelné informování studenta o 

tomto způsobu obhajoby, určení technických prostředků (vč. www adresy videopřenosu, 

přihlašovacích údajů, způsobu tajného hlasování apod.) a stanovení dalšího postupu pro 

případ výpadku spojení. 

2. Přípustná je nepřítomnost nanejvýše jednoho z oponentů, a to jen pokud je jeho posudek 

příznivý a pokud předseda komise s omluvou jeho neúčasti souhlasí. Pokud je posudek 

oponenta nepříznivý, je jeho přítomnost při obhajobě nezbytná. 

3. Každý vč. veřejnosti může vznášet připomínky nebo pokládat dotazy prostřednictvím 

předsedy komise nebo jím stanovené osoby. K tomu účelu je předem uvedena emailová 

adresa. Předseda nebo jím stanovená osoba také umožní každému aktivní účast na 

videokonferenci, požádá-li o ni nejpozději den před jejím zahájením. Předseda potvrdí 

přijetí všech požadavků, připomínek a dotazů. 

4. O průběhu obhajoby disertační práce a jeho výsledcích či usneseních se vede zápis, který 

podepisuje předseda komise pro obhajobu disertační práce; o hlasování je pořízen protokol, 

který podepisuje předseda komise a všichni fyzicky přítomní členové. Vzdáleně účastni 

členové jsou oprávněni pouze projevit se zápisem souhlas, který je součástí protokolu o 
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hlasování i videozáznamu. V případě hlasování vzdáleně účastných osob je součástí zápisu 

potvrzení všech členů komise a oponentů, že v průběhu obhajoby byl zajištěn vzájemný 

vizuální a srozumitelný hlasový kontakt dostatečný pro učinění rozhodnutí o hlasování. 

Zápis je uložen na OVV. 

 

Článek 5  

Účinnost 

Tento příkaz nabývá účinnosti dne 27. dubna 2020 a je platný pro kalendářní rok 2020.  

 

 

 

 

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. 

děkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


