NAŘÍZENÍ DĔKANA FTZ

Č. 4/2019

Konkretizace Studijního a zkušebního řádu pro studium
v doktorských studijních programech ČZU v Praze na
Fakultě tropického zemědělství
Článek 1

Úvodní ustanovení
(1) Studium v doktorských studijních programech (DSP) je na Fakultě tropického zemědělství (FTZ) České
zemědělské univerzity v Praze uskutečňováno v souladu se zákonem 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“), platným Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských studijních
programech České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „Studijní řád DSP“)a vnitřními předpisy
České zemědělské univerzity v Praze a Fakulty tropického zemědělství.
(2) Některá specifika studia na Fakultě tropického zemědělství (dále jen „FTZ“) vyžadují bližší konkretizaci
jednotlivých ustanovení Studijního řádu DSP, které jsou uvedeny dále v tomto nařízení děkana FTZ.
(3) Toto nařízení je závazné pro všechny studenty DSP ve všech formách studia a dále pro všechny
akademické pracovníky a ostatní osoby účastnící se vědecké výchovy studentů DSP uskutečňované
na FTZ v rámci akreditovaných DSP.
(4) V souladu s účinným zněním zákona je v řízeních o právech a povinnostech uchazeče/studenta
postupováno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Jedná se především o způsob vedení správního
řízení, způsoby doručování informací, lhůty, odvolání, přezkoumání a jazyk: „V řízení se jedná a
písemnosti se vyhotovují v českém jazyce (…). Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník
řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud
správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje. Takové prohlášení může
správní orgán učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.“ FTZ vyhotovuje
v rámci správního řízení písemnost vždy v českém jazyce, pokud ji vyhotoví i v jazyce jiném než
českém nebo slovenském, má tento překlad pouze informativní charakter.

Článek 2

Konkretizace jednotlivých ustanovení Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských
studijních programech České zemědělské univerzity v Praze ze dne 11. července 2018 (dále též jen
„SZŘ“)
Ad článek 2 SZŘ - Doktorský studijní program, formy a doba studia
Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu
nebo vývoje. Přestože se jedná o samostatnou práci, student je vždy veden školitelem či konzultantem
(školitelem specialistou) a alespoň s jedním z nich musí být v pravidelném kontaktu. Pokud student
nepostupuje dle předchozí věty, je školitel oprávněn požádat děkana FTZ o zjednání nápravy. Děkan je v
tomto případně oprávněn:
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•
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•

provést úpravu stipendia dle stipendijního řádu FTZ (viz čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu DSP FTZ)
a v souladu se studijním řádem ve správním řízení:
podat návrh na přerušení studia
podat návrh na ukončení studia

Součástí studia v doktorském studijním programu je absolvování zahraniční stáže v trvání minimálně 1
měsíc; absolvování zahraniční stáže může být, po schválení oborovou radou, nahrazeno aktivní účastí
studenta na řešení mezinárodního výzkumného projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými
v zahraničí.
Ad článek 5 SZŘ odst. 4 Práva a povinnosti studentů doktorského studijního programu
Dokladem o studiu studenta DSP je průkaz studenta, tj. ISIC karta, FTZ již nevydává tzv. indexy (výkaz o
studiu na vysoké škole, sešit ve formátu A6).
Ad článek 6 SZŘ Přijetí ke studiu
Přijímací řízení probíhá formou přijímacího pohovoru (zkoušky), veškeré informace o přijímacím řízení se
nacházejí na webu fakulty v sekci Věda a výzkum – Doktorské studium – Přijímací řízení DSP. Nemůže-li
se uchazeč dostavit osobně k přijímacímu řízení ze závažného důvodu (např. dlouhodobý pobyt
v zahraničí), může mu děkan FTZ na základě písemné žádosti umožnit účast na přijímacím řízení
prostřednictvím video konference. O tento způsob přijímací zkoušky je nutno požádat nejpozději 30 dnů
před dnem přijímacího řízení zasláním žádosti a odůvodnění na Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské
studium FTZ – Odd. VaV. FTZ (lze e-mailem na PhDandResearch@ftz.czu.cz). Uchazeč je povinen připojit
k žádosti dokument s fotografií, který umožňuje ověřit jeho identitu.
V případě přijímacího řízení formou video konference je uchazeč povinen udělat vše proto, aby byla
zajištěna kvalita přenosu a použitého vybavení, FTZ nenese zodpovědnost za neuskutečnění pohovoru
z důvodů nemožnosti realizovat přijímací zkoušku formou video pohovoru.
V případě úspěšného splnění přijímací zkoušky je uchazeč povinen neprodleně předložit všechny
potřebné doklady včetně dokladů o předchozím studiu, u absolventů předchozího studia v zahraničí také
uznání zahraničního studia, popříp. nostrifikaci (viz web fakulty, sekce Věda a výzkum – Doktorské
studium – Přijímací řízení DSP), nejdéle však do data zápisu ke studiu.
Ad článek 8 SZŘ Individuální studijní plán (ISP) a jeho změny
Studenti DSP si sestavují své ISP dle kreditního systému viz směrnice rektora Kreditní systém doktorských
studijních programů ČZU (výňatek na webu fakulty v sekci Věda a výzkum – Doktorské studium –
Dokumenty – Kreditní systém doktorských programů). ISP musí být sestaven v průběhu prvního měsíce
studia na 180 kreditů u tříletých DSP a 240 kreditů u čtyřletých DSP. ISP schvaluje oborová rada a
v univerzitním informačním systému (UIS) školitel, vedoucí katedry, předseda oborové rady a děkan FTZ.
Důležité informace k sestavení ISP, ale také mnoho dalších informací pro zapsané studenty DSP FTZ jsou
k dispozici na webových stránkách fakulty (v sekci Věda a výzkum – Doktorské studium – Dokumenty)
v dokumentu Základní informace pro studenty doktorských programů.
ISP lze dle SZŘ čl. 8 odst. 7 a) měnit pouze dvakrát, na FTZ není přesun povinností mezi semestry
považováno za změnu ISP, změnou se rozumí změna tématu, školitele, odebrání/přidání povinnosti; za
povinnost se v tomto případě považuje vše, za co student obdrží kredity (např. předmět, konference, stáž
atd.). Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách fakulty v sekci Věda a výzkum – Doktorské
studium – Dokumenty).
Během prvních měsíců studia vypracuje student ve spolupráci se školitelem metodiku disertační práce,
která se s ohledem na mezinárodní prostředí FTZ nazývá Research Proposal (dále jen „Research
Proposal"). Šablona je k dispozici na webových stránkách fakulty (v sekci Věda a výzkum – Doktorské
studium – Dokumenty – Research Proposal), Research Proposal musí být odevzdán zpravidla do čtyř
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měsíců od zahájení studia (tj. obvykle do konce ledna), tato informace je každý rok upřesněna e-mailem
z Odd. VaV FTZ. Research Proposal bude posouzen oponentem z řad členů oborové rady příslušného DSP
a podle potřeby studentem přepracován. Research Proposal projednává a schvaluje oborová rada
příslušného DSP.
Ad článek 9 odst. 3 a 4 SZŘ Zkoušky a postup do vyššího ročníku
Zápis studenta do vyššího ročníku může být proveden pouze na základě výsledků atestace doktorandů.
V rámci atestace se student i školitel vyjadřují k postupu plnění cílů studia. Student je povinen vyjádřit se
ke všem bodům vyžadovaným k atestaci. Atestace probíhají na FTZ dvakrát ročně, a to zpravidla před
zápisem do vyšších ročníků v září a v průběhu zkouškového období mezi zimním a letním semestrem v
únoru. Atestace probíhá s podporou UIS. Celkem absolvuje student DSP na FTZ v průběhu tří
akademických let 5 atestací a v průběhu čtyř akademických let studia 7 atestací.
Ke každé jednotlivé atestaci se dle postupu ve studiu kromě plnění zkoušek uvedených v individuálním
studijním plánu pojí následující povinnosti:
1. atestace: sestavený individuální studijní plán a odevzdaný Research Proposal (metodika)
disertační práce k hodnocení oborovou radou příslušného DSP.
2. atestace:
• přednesení výsledků na uznávaném odborném fóru, vědecké konferenci, symposiu nebo
semináři; splnění potvrzuje školitel, který rovněž může určit konkrétní formu vystoupení
a
• schválený Research Proposal disertační práce.
3. atestace: zpracovaná literární rešerše disertační práce (State-of-the-Art), požadavky na rozsah a
formu rešerše stanoví oborová rada příslušného DSP.
4. atestace:
• přednesení výsledků na uznávaném odborném fóru, vědecké konferenci, symposiu nebo
semináři; splnění potvrzuje školitel, který rovněž může určit konkrétní formu vystoupení
a
• odeslání vědeckého článku k publikaci do časopisu databáze Web of Science s IF (dále jen časopis
s IF), nutno doložit odpovědí editora či redakčního systému daného časopisu.
5. atestace: stanovení předpokládaného data státní doktorské zkoušky (dále též jen „SDZ“), popříp.
stanovení data katedrového kola obhajoby a závěrečné obhajoby disertační práce (především u
DSP Agriculture in Tropics and Subtropics).
6. atestace:
• přednesení výsledků na uznávaném odborném fóru, vědecké konferenci, symposiu nebo
semináři; splnění potvrzuje školitel, který rovněž může určit konkrétní formu vystoupení
a
• absolvovaná/probíhající/do konce standardní doby studia naplánovaná stáž v minimální
souhrnné délce 1 měsíc (pokud k ní nedošlo už před atestací).
7. atestace: minimálně jeden přijatý článek k publikaci v časopise s IF a stanovení předpokládaného
data SDZ (pokud k ní nedošlo před atestací), katedrového kola obhajoby a závěrečné obhajoby
disertační práce.
Vedoucí katedry, předseda oborové rady a děkan FTZ schvalují zprávy z atestací v UIS a doporučují další
postup studia:
• pokračovat ve studiu
• pokračovat ve studiu s výtkou
• přerušit studium
• ukončit studium,
přičemž konečné rozhodnutí vydává v tomto případě děkan FTZ. Každá z těchto možností má vliv na
postupy dle platného Stipendijního řádu DSP FTZ.
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Podmínky pro přiznání a výši řádného stipendia jsou stanoveny ve Stipendijním řádu pro studenty DSP na
FTZ ČZU v Praze (viz webové stránky fakulty, sekce Věda a výzkum – Doktorské studium – Dokumenty –
Stipendijní řád DSP FTZ). Ve Stipendijním řádu jsou stanoveny i podmínky pro udělení mimořádného
stipendia (především za publikační činnost).
Ad článek 10 SZŘ Státní doktorská zkouška (SDZ)
SDZ může student DSP vykonat po složení všech předepsaných zkoušek a splnění všech ostatních
studijních povinností, které má student stanovené ve svém individuálním studijním plánu do chvíle
podání žádosti o SDZ. SDZ se zpravidla skládá mezi 4. a 6. atestací. Student musí přistoupit k SDZ
nejpozději dva měsíce před uplynutím standardní doby studia.
SDZ a obhajoba mohou proběhnout ve stejný den, ale obě akce jsou plnohodnotné a samostatné, jako by
probíhaly zvlášť.
SDZ se skládá z odborné rozpravy o problematice disertační práce a z okruhů vyplývajících z tematiky
disertační práce. Tyto okruhy jsou stanoveny v rámci sestavování ISP. Odbornou rozpravu uvede student
představením své disertační práce formou prezentace (cca. 15-20 minut), která by měla obsahovat: úvod
do řešené problematiky, cíl (hypotézy, výzkumné otázky), použité metody a předběžné výsledky, pokud
jsou k dispozici.
Zkoušející u SDZ jsou schváleni vědeckou radou FTZ. Termín SDZ stanoví děkan FTZ po dohodě s
předsedou zkušební komise pro SDZ. Při každé atestaci stanoví vedoucí kateder doporučené termíny SDZ.
Ad článek 11 SZŘ Obhajoba disertační práce
K žádosti o obhajobu doktorské disertační práce musí přiložit student minimálně jednu vědeckou
publikaci (vědecký článek), kde je student prvním autorem, týká se tématu disertační práce, byla
publikována ve vědeckém časopise a je afilována k FTZ:
a) u tříletých programů se musí jednat o publikaci přijatou do časopisu s IF nebo SJR
b) u čtyřletých programů se musí dle požadavků oborových rad jednat o publikaci přijatou do
časopisu s IF.
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, kde minimálně jeden článek musí být v časopise s IF (další buď s IF
nebo SJR indexem databáze SCOPUS). Z toho minimálně u dvou článků musí být student 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 afilovány k FTZ. Instrukce
k disertační práci formou komentovaných prací jsou k dispozici na webových stránkách fakulty
v dokumentu „Guidelines for Journal Article Format of Doctoral Dissertation Thesis“ (v sekci Věda
a výzkum – Doktorské studium – Dokumenty).
Toto jsou minimální požadavky. Jednotliví školitelé / školící pracoviště mohou stanovit další požadavky
na studenty, které vedou / kteří jsou u nich školeni.
Studenti DSP v prezenční i kombinované formě studia jsou povinni průběžně evidovat své publikace
s afiliací k FTZ v příslušném informačním systému ČZU. Veškeré hodnocení publikační aktivity doktorandů
bude prováděno výhradně podle této evidence. Akceptovány budou jen publikace se správnou afiliací dle
nařízení děkana FTZ 2/2017 „Specifikace formy kvalifikačních prací, požadavky k obhajobám disertačních
prací a platná forma afiliace u publikací na Fakultě tropického zemědělství ČZU“, které je zveřejněno na
webu FTZ v dokumentech pro doktorské studium:
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•

česky:

•

anglicky:

- Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká129, 16500 Praha – Suchdol
- 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

Pořadí, ve kterém je v afiliaci uvedena univerzita, fakulta a katedra, se může měnit, ale v afiliaci musí vždy
zůstat název fakulty a univerzity, v anglické verzi by měl zůstat název státu – Czech Republic
Obhajobu doktorské disertační práce iniciuje student DSP tím, že podá na Odd. VaV FTZ žádost o
obhajobu (formulář Application for the dissertation defense na webových stránkách fakulty v sekci Věda
a výzkum – Doktorské studium – Dokumenty). K žádosti připojí dokumenty stanovené v SZŘ. Tuto žádost
musí student DSP podat nejpozději 4 měsíce před koncem standardní doby studia. Pokud není student
DSP 4 měsíce před koncem standardní doby studia schopen podat žádost o obhajobu, protože nemá
k dispozici kteroukoli nutnou přílohu k žádosti o obhajobu, musí přerušit či ukončit studium.
Na disertační práci vypracují posudek 3 oponenti dle parametrů uvedených v SZŘ (oponenti jsou
stanoveni školitelem v UIS). Nejpozději do šesti týdnů obdrží student DSP tři posudky od oponentů, podle
nichž disertační práci přepracuje, jestliže je to doporučeno některým z oponentů. Přepracovanou,
respektive finální verzi disertační práce, odevzdá student na Odd. VaV FTZ do šesti týdnů od obdržení
posudků od jednotlivých oponentů. K závěrečné obhajobě přistupuje student DSP s disertační prací, ve
které buď vypořádal veškeré připomínky oponentů, nebo se je chystá při závěrečné obhajobě obhájit.

Článek 3

Závěrečná ustanovení
(1) Průběh celým studiem je zaznamenán v UIS, každý student je povinen kontrolovat průběžně
správnost údajů v UIS a to včetně aktuálních kontaktních údajů.
(2) Toto nařízení nahrazuje Rozhodnutí děkana 1/2015 „Konkretizace Studijního a zkušebního řádu pro
studium v doktorských studijních programech ČZU v Praze na Fakultě tropického zemědělství“.
(3) Toto nařízení bylo schváleno Akademickým senátem FTZ dne 11. 10. 2019.

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

NAŘÍZENÍ DĔKANA FTZ
Č. 4/2019

STRANA

5/5

