NAŘÍZENÍ DĔKANA FTZ

Č. 2/2017

Specifikace formy kvalifikačních prací, požadavky
k obhajobám disertačních prací a platná forma afiliace
u publikací na Fakultě tropického zemědělství ČZU
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení je platné pro všechny studenty bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programů Fakulty tropického zemědělství (FTZ) a zaměstnance FTZ.
Článek 2
Forma bakalářské kvalifikační práce
(1) Uznanou formou písemné práce k obhajobě je:
a) standardní bakalářská práce formou monografie;
b) komentovaný článek přijatý k publikaci v recenzovaném časopise s impakt faktorem (uznává
se IF databáze Web of Science – dále jen „IF“ a SCImago Journal Rank indikátor – SJR databáze SCOPUS – dále jen „SJR“), kde je student prvním autorem. Publikace musí tematicky
souviset se schváleným tématem pro bakalářskou práci a musí být afiliována k FTZ.
Článek 3
Forma magisterské kvalifikační práce
(1) Uznanou formou písemné práce k obhajobě je:
a) standardní magisterská práce formou monografie;
b) komentovaný článek (nebo soubor článků) přijatý k publikaci v recenzovaném časopise s IF
nebo SJR, kde je student minimálně u jednoho článku prvním autorem. Publikace musí
tematicky souviset se schváleným tématem pro diplomovou práci a musí být afiliována k FTZ.
Článek 3
Forma doktorské disertační práce a požadavky na výstupy studentů doktorských studijních
programů FTZ
(1) Uznanou formou písemné práce k obhajobě je:
a) standardní disertační práce formou monografie;
b) soubor komentovaných prací, který musí obsahovat minimálně 3 články přijaté k publikaci
v recenzovaném časopise s IF nebo SJR. Z toho minimálně u dvou článků musí být student
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prvním autorem a u ostatních může být na kterémkoli pořadí mezi autory. Publikace musí
tematicky souviset se schváleným tématem pro disertační práci a musí být afiliovány k FTZ.
(2) K žádosti o obhajobu doktorské disertační práce musí přiložit student minimálně jednu vědeckou
publikaci (vědecký článek), která se týká tématu disertační práce, byla publikována ve vědeckém
časopise a je afiliována k FTZ:
a) u tříletých oborů se musí jednat o publikaci přijatou do časopisu s IF nebo SJR.
b) u čtyřletých oborů se musí jednat o publikaci přijatou do časopisu s IF (neuznává se SJR).
Článek 4
Afiliace u publikací zaměstnanců a studentů FTZ
(1) Za účelem evidence publikačních výstupů studentů a zaměstnanců FTZ upravuje toto nařízení
formu afiliací používaných na publikacích studentů a zaměstnanců TZ.
a) česky:
• Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129,
16500 Praha - Suchdol
b) anglicky:
• Faculty of Tropical AgriSciences, Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129,
16500 Praha - Suchdol, Czech Republic
•

Fac Trop AgriSci, Czech Univ Life Sci Prague, Kamýcká 129, 16500 Praha - Suchdol, Czech
Republic

(2) Afiliaci je možné doplnit o název katedry, v žádném případě nesmí chybět název fakulty a
univerzity
(3) V anglické verzi by měl zůstat název státu – Czech Republic
(4) Pořadí, ve kterém je v afiliaci uvedena univerzita, fakulta a katedra, se může měnit, ale v afiliaci
musí vždy zůstat název fakulty a univerzity
(5) příklady správných afiliací v normální i zkrácené verzi:
• Department of Sustainable Technologies, Faculty of Tropical AgriSciences, Czech
University of Life Sciences Prague, Kamycka 129, Prague - Suchdol 16500, Czech
Republic
• Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Tropical AgriSciences, Prague Suchdol 16500, Czech Republic
• Czech Univ Life Sci Prague, Fac Trop AgriSci, Dept Crop Sci & Agroforestry, Kamycka 129,
16500 Praha - Suchdol, Czech Republic
• Dept Anim Sci Food Proc, Czech Univ Life Sci, Fac Trop AgriSci, Prague - Suchdol, Czech
Republic
• Czech Univ Life Sci Prague, Fac Trop AgriSci, Prague, Czech Republic
• Fac Trop Agrisci, Czech Univ Life Sci, Kamycka 129, Prague - Suchdol, Czech Republic
(6) Publikační výkony, u nichž bude afiliace chybět nebo bude nesprávná, nemusejí být zohledněny
při finančním ocenění výsledků.
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Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Nařízení bylo projednáno kolegiem děkana FTZ dne 22. března 2017
(2) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 21. srpna 2017

doc. Ing. Jan Banout, Ph.D., v. r.
děkan FTZ
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