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Čl. 1

Úvodní ustanovení
1) Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů uskutečňovaných
Slezskou univerzitou v Opavě spolu s vysokoškolským ústavem (dále jen "řád") je vnitřním
předpisem Slezské univerzity v Opavě (dále jen " univerzita") podle § 17 odst. 1 písm. g)
zákona č . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon").
2) Řád upravuje pravidla studia v akreditovaných doktorských studijních programech
uskutečňovaných univerzitou spolu s vysokoškolským ústavem. Čl. 18 tohoto řádu se vztahuje
i na akreditované doktorské studijní programy, uskutečňované fakultami univerzity.
3) Pokud byl studijní program akreditován na stanovenou dobu v souladu se
zákonem č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 11111998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, a zůstává tímto pro něj po tuto dobu zachováno i dosavadní
členění na studijní obory, vztahují se příslušná ustanovení řádu přiměřeně rovněž na příslušný
studijní obor. Na tyto studijní programy se neuplatňuje rovněž určení jejich oblasti vzdělávání.
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Čl. 2
Doktorský studijní program
1) Doktorský studijní program (dále jen "DSP") je
tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.

zaměřen

na vědecké bádání a samostatnou

2) Studium v DSP probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen "lSP") pod vedením
školitele.
3) Seznam uskutečňovaných DSP včetně formy studia, standardní doby studia a informace
o jejich dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením, jazyku studia a udělovaném
akademickém titulu, je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek univerzity a je
průběžně aktualizován.
4) Studium v DSP může být uskutečňováno ve spolupráci s jinou vysokou školou nebo jinou
právnickou osobou, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, platnou akreditací
a dohodou zúčastněných institucí.
5) Studijní evidenci studentů v DSP provádí příslušné studijní oddělení, nebo jiné
které vede studijní agendu studenta (dále jen "studijní oddělení").

pracoviště,

Čl. 3

Formy studia
1) DSP může být uskutečňován

některou

z těchto forem:

a)

prezenční- je uskutečňována

b)

distanční- je uskutečňována převážně

zpravidla na pracovišti garantujícím ISP studenta;
mimo

c) kombinovanou- jedná se o kombinaci
formou konzultací.

pracoviště

prezenční

garantující ISP studenta;

a distanční formy,

uplatňuje

se zejména

2) Student může požádat o změnu formy studia stejného DSP, pokud je příslušný DSP
akreditován pro různé formy studia. O žádosti rozhoduje ředitel vysokoškolského ústavu (dále
jen "ředitel") do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti.

Čl. 4

Doba studia
1) Standardní doba studia je stanovena akreditací a je nejméně tři a nejvýše

čtyři

roky.

2) Maximální doba studia je o čtyři roky delší, než je stanovená standardní doba studia, do
maximální doby studia se nezapočítává doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství.
3) Ředitel může povolit studentovi, který byl v aktuálním i předchozích hodnoceních hodnocen
podle čl. 8 odst. 3 písm. a), studium v prezenční formě i po uplynutí standardní doby studia,
nejdéle však na dobu jednoho roku; příslušná žádost musí být odůvodněná a doporučená
školitelem a schválena oborovou radou (dále jen "OR"). Pokud celková doba studia
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v prezenční formě překročí stanovenou standardní dobu studia, respektive standardní dobu
studia prodlouženou podle předchozí věty, musí student písemně požádat o změnu formy
studia na jinou formu studia. K žádosti musí být přiloženo stanovisko OR; o změně formy
studia rozhoduje ředitel do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti nebo oznámení
předmětné skutečnosti.

Čl. 5
Oborová rada
1) Studium v DSP sleduje a hodnotí OR, která je základním odborným koncepčním, kontrolním
a hodnotícím orgánem studia v příslušném DSP. Za svoji činnost odpovídá řediteli, má
nejméně 5 členů.
2) OR pro každý DSP jmenuje a odvolává ředitel po projednání ve vědecké radě
vysokoškolského ústavu. Členy mohou být pouze přední akademičtí a vědečtí pracovníci
univerzity a jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť.
3)

Předsedou

ORje garant DSP.

4) Pokud byl DSP akreditován na stanovenou dobu v souladu se zákonem č. 137/2016 Sb.,
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, a některé další zákony,
a zůstává tímto pro něj po tuto dobu zachováno i dosavadní členění na studijní obory, anebo
pokud jsou v rámci programu zřízeny specifické studijní plány zaměřené na získání ucelených
znalostí a dovedností či podobné varianty (dále jen "specializace"), může OR zřídit
pro jednotlivé studijní obory a specializace oborové komise (dále jen "OK") jako poradní
orgán OR. Členy OK a jejich předsedy pověřuje výkonem funkce a odvolává na návrh OR
ředitel po projednání ve vědecké radě vysokoškolského ústavu. Členy OK mohou být pouze
přední akademičtí a vědečtí pracovníci univerzity aj iných vysokých škol a vědeckých
pracovišť. OK má nejméně 3 členy.
5) OR zejména:
a) projednává návrhy vyhlašovaných témat
vDSP;
b) navrhuje

řediteli

c) navrhuje

vědecké radě

disertačních

prací ajejich

změny

v rámci studia

složení přijímacích komisí pro studium v DSP;
vysokoškolského ústavu školitele a konzultanty DSP;

d) iniciuje, projednává a koordinuje program přednáškových
a vědecké práce studentů DSP;
e)

vyjadřuje

f)

projednává rozsah

se k ISP

studentů

a k jejich případným

požadavků

kurzů, seminářů

a dalšího studia

změnám;

nutných ke státní doktorské zkoušce;

g) navrhuje řediteli předsedu a členy zkušební komise a datum a místo konání státní
doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce;
h) navrhuje řediteli oponenty pro obhajoby disertačních prací;
činnost směřující

i)

koná i jinou

j)

nejméně jednou

k tomu, aby studium v DSP mělo vysokou úroveň;

za rok hodnotí

průběh

studia v DSP a
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6) OR se schází z rozhodnutí jejího předsedy podle potřeby, nejméně jednou za rok. Kopie zápisu
z jednání OR jsou zasílány řediteli a na příslušné studijní oddělení.
7) Mezi zasedáními OR zastupuje ORjejí předseda.

Čl. 6
Školitel
1) Školitelem může být profesor nebo docent, případně významný specialista v daném oboru.
2) Školitele jmenuje ředitel na návrh OR.
3) V

případě,

může

že studium probíhá pod vedením školitele z jiného pracoviště, než z univerzity
být ředitelem po projednání v ORjmenován pro daného studenta konzultant.

4) Školitel sestavuje spolu se studentem ISP, vede odborně i organizačně studenta v DSP,
provádí kontrolu splnění studijních povinností a předkládá OR hodnocení studenta.

Čl. 7
Student
Studentem DSP se stává uchazeč dnem zápisu do studia v příslušném DSP, pro který splnil
podmínky pro přijetí ke studiu podle § 48 až 50 zákona. Pro zápis do studia v DSP se přiměřeně
uplatňují čl. 13 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních
programů Slezské univerzity v Opavě, v platném znění, (dále jen "SZŘ SU").

Čl. 8
Individuální studijní plán,

průběh

studia, kontrola studia

1) ISP sestavuje student spolu se školitelem v souladu s platnou akreditací a schvaluje jej
příslušná OR.
2) ISP stanoví zejména:
a)

časové

b)

způsob ověření výsledků plnění

a obsahové rozložení studijních aktivit v souladu s akreditovaným DSP;
studijních aktivit;

c) rámcové vymezení tématu samostatné
studijním programem.
3)

vědecké

práce stanovené v souladu s příslušným

Plnění

ISP podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které
schválení OR. Hodnocení obsahuje konstatování, zda:
a) student plní ISP;
b) student bez závažných důvodů neplní některé
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doporučeno ukončení

studia podle§ 56 odst. 1 písm. b)

4) Student DSP může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše dvakrát; výsledek zkoušky
je klasifikován stupni "prospěl" nebo "neprospěl".
5) V souvislosti s péčí o dítě má student právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních
povinností o dobu, po kterou by jinak trvalo jeho čerpání mateřské dovolené 1>, a to za
podmínky, že v této době studium nepřeruší.

Čl. 9
Přerušení

studia

1) Student má právo požádat o přerušení studia, a to

maximálně

na dobu 24 měsíců.

2) Písemnou žádost o přerušení studia předkládá student řediteli spolu se stručným odůvodněním
a případnými doklady prokazujícími okolnosti, které zakládají důvod pro přerušení studia.
3) O

přerušení

studia rozhoduje

ředitel.

4) Na přerušení studia se použijí přiměřeně ustanovení čl. 19 odst. 7, 1Oa ll SZŘ SU.

Čl.lO
Státní doktorská zkouška a obhajoba

disertační

1) Studium v DSP se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a
práce. Státní doktorská zkouška se může skládat z více částí.

práce

veřejnou

obhajobou disertační

2) Student může konat státní doktorskou zkoušku nebo některou její část a obhajovat disertační
práci, jestliže absolvoval všechny povinnosti předepsané v jeho ISP a vypracoval a v určeném
termínu odevzdal disertační práci.
3) Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se koná před zkušební komisí. Průběh
státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce včetně vyhlášení výsledků jsou veřejné.
Zkušební komisi a jejího předsedu jmenuje ředitel.
4) Zkušební komise jedná o výsledku státní doktorské zkoušky nebo její některé části a obhajoby
disertační práce v neveřejném zasedání a usnáší se většinou hlasů přítomných členů;
k úspěšnému složení zkoušky, některé její části respektive obhajobě je zapotřebí nejméně tří
kladných hlasů. Státní doktorská zkouška nebo její některá část a obhajoba disertační práce se
klasifikují stupni "vyhověl" nebo "nevyhověl" a lze je v případě neúspěchu jednou opakovat.
5)

Klasifikačním stupněm "nevyhověl" je

student hodnocen, pokud:

a) nesplní podmínky pro úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky nebo její
nebo obhajoby disertační práce;
IJ § 195, 197 a 198 zákona č. 26212006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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nebo se nedostaví ke zkoušce bez řádné omluvy;

průběh

zkoušky.

6) Pokud zkušební komise u obhajoby disertační práce stanovila klasifikaci "nevyhověl" ,
možné
zároveň určí, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; termín pro opakování je
stanovit nejdříve za 6 měsíců od prvního termínu konání.
7) Student má právo se ze státní doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační práce odhlásit
nejpozději 24 hodin před jejím začátkem, pokud se nedohodne s předsedou komise jinak.
Student, který se tímto způsobem odhlásil, je posuzován tak, jako kdyby nebyl přihlášen . Ze
závažných, zejména zdravotních důvodů, se může omluvit i dodatečně, nejpozději však
do pátého dne od termínu určeného pro konání zkoušky. O důvodnosti omluvy rozhodne
předseda komise.
8) Bližší podrobnosti konání státní doktorské zkoušky, jejího organizačního
zadávání, vypracování, hodnocení a obhajoby disertačních prací může stanovit
rozhodnutím.
9)

Zveřejňování disertačních
zveřejňování závěrečných

prací se řídí vnitřním
prací na univerzitě.

předpisem

zabezpečení,
ředitel svým

univerzity - Pravidla o způsobu

Čl. ll
Ukončení

studia

1) Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu . Dnem
ukončení studia je den, kdy student vykonal státní doktorskou zkoušku nebo její poslední část
a obhájil disertační práci.
2) Studium se ukončuje podle § 56 odst. I písm. a) zákona, pokud student písemně prohlásil, že
zanechává studia. Dnem ukončení studia je den, kdy je jeho písemné prohlášení o zanechání
studia doručeno univerzitě.
3) Studium se ukončuje podle § 56 odst. I písm. b) zákona nesplněním
zDSP, pokud

požadavků

vyplývajících

a) student neplní ISP;
b) student je klasifikován u opravného termínu zkoušky

stupněm "neprospěl" ;

c) student nevykoná státní doktorskou zkoušku nebo obhajobu
v opravném termínu;

disertační

d) student nesplní ve stanovené maximální době studia podmínky pro řádné
e) osoba se nedostaví k opětovnému zápisu do studia a jsou
SZŘSU.

splněna

práce am

ukončení

ustanovení

čl.

studia;

13 odst. 7

Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci. Jestliže se
student odvolá proti rozhodnutí vydanému ve věci ukončení studia podle písmen a) až e) ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho oznámení, pak je dnem ukončení studia den, kdy rozhodnutí o odvolání
potvrzující rozhodnutí ředitele nabylo právní moci.
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4) Studium se ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. c) zákona odnětím akreditace DSP; dnem
ukončení studia je den, kdy uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo").
5) Studium se ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. d) zákona zánikem akreditace DSP; dnem
ukončení studia je den, k němuž univerzita oznámila zrušení DSP nebo den, ke kterému
skončila udělená akreditace.
6) Studium se ukončuje podle§ 56 odst. 1 písm. e) zákona ukončením uskutečňování studijního
programu z důvodů uvedených v § 81 b odst. 3 zákona, dnem ukončení studia je poslední den
lhůty 3 let uvedené v § 81 b odst. 3 větě první zákona.
7) Studium se ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. f) zákona zánikem oprávnění uskutečňovat
studijní program(§ 86 odst. 3 a 4 zákona), dnem ukončení studia je den, ke kterému zaniklo
oprávnění uskutečňovat studijní program na základě institucionální akreditace.
8) Studium se ukončuje vyloučením ze studia podle § 47e odst. 3 zákona; dnem ukončení studia
je den, kdy nabylo účinnosti rozhodnutí podle § 47c až 47e zákona o neplatnosti vykonání
státní závěrečné zkoušky nebo její součásti.
9) Studium se ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. h) zákona vyloučením ze studia podle § 65 odst.
1 písm. c) zákona za disciplinární přestupek nebo podle § 67 zákona v případě, že byl student
přijat ke studiu na základě svého podvodného jednání. Dnem ukončení studia je den, kdy
rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci. Jestliže se student odvolá proti rozhodnutí
vydanému ve věci ukončení studia podle věty první ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení,
pak je dnem ukončení studia den, kdy rozhodnutí o odvolání potvrzující rozhodnutí ředitele
nabylo právní moci.

ČI.12

Celkové hodnocení studia
Celkové hodnocení studia v DSP se vyjadřuje
a)
b)

dvěma klasifikačními

stupni:

"vyhověl" v případě, že byl student hodnocen ve všech částech státní doktorské zkoušky
i u obhajoby disertační práce klasifikačním stupněm "vyhověl";
"nevyhověl"

v ostatních případech.

Čl.13

Rozhodování o právech a povinnostech

studentů

Rozhodování o právech a povinnostech studentů se řídí čl. 22 SZŘ SU, přičemž působnost děkana
vykonává ředitel a fakultou se rozumí vysokoškolský ústav.
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Čl.14
Doručování
Doručování

písemností studentům se řídí

písemností studentům
čl.

25 Statutu univerzity.

Čl.15

Doklady o studiu
Vydávání dokladů o studiu se řídí čl. 23 SZŘ SU.

Čl. 16

Zvláštní ustanovení o studiu osob se specifickými vzdělávacími

potřebami

1) Každý uchazeč nebo student se specifickými vzdělávacími potřebami má nárok na takové
studijní podmínky, které vyrovnávají možnosti studia a zohledňují v optimální míře jejich
specifické vzdělávací potřeby.
2) Za jakých podmínek a jakým postupem se prostřednictvím mimořádných opatření upraví
výkon práv a povinností vyplývajících z tohoto řádu, stanovuje Metodický pokyn rektora ke
způsobu podpory uchazečů o studium a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na
univerzitě, v platném znění.
3) Akceptace rovného přístupu ke vzdělání a zajištění rovných podmínek při studiu nesnižuje
stanovené studijní po?11davky a nemá vliv na profil absolventa ve vymezení jeho výstupních
všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností.

Čl.17

Zvláštní ustanovení o studiu osob v uznané době

rodičovství

1) Uznanou dobu rodičovství eviduje příslušné studijní oddělení v návaznosti na zákon
č. 48/2013 Sb., kterým se mění zákon a zákon č. 117/ 1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů.

2) Za účelem uplatnění práv studentů plynoucích z uznané doby rodičovství jsou dotyční studenti
povinni podat prostřednictvím studijního oddělení písemnou žádost.
3) Jednotný postup evidence a činností souvisejících s uznanou dobou rodičovství upravuje
Pokyn rektora k zabezpečení jednotného postupu při evidenci uznané doby rodičovství
a činnostech souvisejících na univerzitě, v platném znění.
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Čl.18

Zvláštní ustanovení o řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní
doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační práce
1) V řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní doktorské zkoušky nebo obhajoby
práce rozhoduje rektor v souladu s§ 47c až 47e zákona.
2)

disertační

Součástí podkladů pro rozhodnutí v řízení o vyslovení podle odstavce I neplatnosti je
stanovisko přezkumné komise podle §47c odst. 6 zákona. Přezkumná komise má 7 členů,
z toho 6 členů jmenovaných rektorem z profesorů, docentů nebo dalších odborníků; nejvýše tři
z těchto šesti členů mohou být členové komise, před kterou se státní doktorská zkouška nebo
obhajoba disertační práce konala, aspoň tři z těchto šesti členů nesmí být členy akademické
obce univerzity. Sedmý člen komise je jmenován rektorem z řad studentů univerzity. Návrh na
člena přezkumné komise podle předchozí věty si rektor vyžádá od předsedy studentské
komory akademického senátu univerzity, návrh na ostatní členy si vyžádá rektor od ředitele,
resp. děkana; těmito návrhy není rektor vázán.

Čl.19
Závěrečná

ustanovení

1) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem
univerzity dne 25. července 20 17.
2) Tento řád nabývá platnosti podle§ 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem.
3) Tento řád nabývá účinnosti dnem I. září 2017.

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., v. r.
rektor
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