
Rámcové podmínky studia v doktorských studijních programech na FCHI 

Studium v doktorských studijních programech se řídí Studijním a zkušebním řádem VŠCHT Praha (SZŘ) a udělenou 

akreditací. Studium sleduje a hodnotí Oborová rada daného studijního programu (OR), viz čl. 36 SZŘ. Některé níže 

uvedené informace jsou tedy pouze obecné a posouzení splnění konkrétních požadavků studia a studijních náležitostí, 

včetně splnění podmínek pro obhajobu disertační práce je vždy v kompetenci Oborové rady. 

 Dobíhající DSP 

 ACH FCH CHINZ TK 

povinné předměty 3 3 4 3 

anglická konference odborná přednáška získaných výsledků z řešení disertační práce v anglickém jazyce před 
komisí  

okruhy státní 
doktorské zkoušky 

viz „Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem 
studia před rokem 2020)“ na https://phd.vscht.cz/home/pro-doktorandy/doktorske-
studium/preruseni-a-ukonceni-doktorskoho-studia#dokumenty 

minimální 
požadavky na 
publikační činnost 

dvě již vyšlé či do tisku přijaté publikace 
v impaktovaných časopisech, případně jedna 
publikace a jeden příspěvek na mezinárodní 
konferenci. Alespoň u jedné publikace by 
doktorand měl být hlavním autorem. 
V odůvodněných případech (např. cílem 
disertace je stavba aparatury) nemusí být 
publikační činnost striktně vyžadována. 

dvě impaktované 
publikace na téma 
disertace s jasným 
klíčovým přínosem 
disertanta 

jedna impaktovaná 
publikace/kapitola 
v odborné knize a tři 
konferenční 
příspěvky na téma 
disertace s jasným 
klíčovým přínosem 
disertanta nebo další 
impaktovaná 
publikace 

požadavky na 
zahraniční stáž 

doporučuje se absolvovat zahraniční stáž 

požadavky na 
disertační práci 

dle posouzení OR; standardní požadavky na odborné vědecké práce; dále viz Intranet, 
Směrnice č. A/S/961/3/2018 

pedagogická činnost pedagogické stipendium ve výši 3500 Kč/měsíc náleží studentům, kteří se pedagogické 
činnosti (výuce laboratoří a cvičení a konzultaci závěrečných prací) věnují zpravidla 4-6 hodin 
týdně, viz VÝNOS č. FCHI/2/2018 
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 Nové DSP* 

 D401 D402 D403 D405 

povinné 
předměty** 

4 

modul A  1 

4 

modul A  2 

modul B  1 

4 
modul A = 2 
modul B = 2 

nebo 
modul A = 3 
modul B = 1 

4 
modul A = 3 
modul B = 1 

anglická konference odborná přednáška získaných výsledků z řešení disertační práce v anglickém jazyce před 
komisí 
lze nahradit alespoň 10minutovou přednáškou v anglickém jazyce na mezinárodní 
konferenci  

okruhy státní 
doktorské zkoušky 

viz „Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od 
roku 2020)“ na https://phd.vscht.cz/home/pro-doktorandy/doktorske-studium/preruseni-
a-ukonceni-doktorskoho-studia#dokumenty 

minimální 
požadavky na 
publikační činnost 

dvě impaktované publikace na téma disertace s jasným klíčovým 
přínosem disertanta (typicky první místo v kolektivu, popř. 
korespondující autor), eventuálně ekvivalenty v podobě vývoje a 
realizace unikátních experimentálních zařízení, funkčních vzorů, 
patentů s uzavřenou licenční smlouvou, ověřených technologií, 
certifikovaných metodik nebo jiných významem odpovídajících děl. 

jedna impaktovaná 
publikace a tři 
konferenční 
příspěvky na téma 
disertace s jasným 
klíčovým přínosem 
disertanta 

požadavky na 
zahraniční stáž 

dle článku 37 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v 
Praze je nedílnou součástí studijních povinností i absolvování studijního pobytu na 
zahraniční instituci v délce minimálně jednoho měsíce, přičemž tento požadavek lze splnit i 
sérií kratších odborných pobytů, jejichž doby trvání se sčítají. Tuto studijní povinnost lze 
naplnit i přímou účastí na mezinárodním projektu či prací v mezinárodní výzkumné skupině, 
pokud jsou výsledky publikovány v mezinárodním periodiku nebo prezentovány odborné 
veřejnosti v zahraničí jiným způsobem. 

požadavky na 
disertační práci 

dle posouzení OR; standardní požadavky na odborné vědecké práce; dále viz Intranet, 
Směrnice č. A/S/961/3/2018 

pedagogická činnost pedagogické stipendium ve výši 3500 Kč/měsíc náleží studentům, kteří se pedagogické 
činnosti (výuce laboratoří a cvičení a konzultaci závěrečných prací) věnují zpravidla 4-6 hodin 
týdně, viz VÝNOS č. FCHI/2/2018 

* U AD a DD variant jsou informace identické s D variantami. 

** Předmětů je možné absolvovat více než 4. Pro předměty nad požadovaný počet neplatí žádná kritéria, tj. je možné 

libovolně vybírat z modulů A, B, C, či bakalářských a magisterských předmětů 
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