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Vyhlášení a podmínky přijímacího řízení v doktorských
studijních programech v akademickém roce 2019/2020 na
Fakultě tropického zemědělství
Úvodní ustanovení, obecné principy
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.
V souladu s § 48 až 50 zákona vyhlašuje děkan Fakulty tropického zemědělství podmínky přijímacího řízení
pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2019/2020.
Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v
magisterském studijním programu.

Termíny přijímacího řízení
Lhůta pro podávání přihlášek končí ve třech termínech, po kterých vždy následuje přijímací pohovor.
1. etapa přijímacího řízení:
Sběr přihlášek končí 31. března 2019, přijímací pohovor: 23. dubna 2019
2. etapa přijímacího řízení:
Sběr přihlášek končí 31. května 2019, přijímací pohovor: 18. června 2019
3. etapa přijímacího řízení:
Sběr přihlášek končí 31. srpna 2019, přijímací pohovor: 24. září 2019

Poplatek za přihlášku
K řádně vyplněné přihlášce ke studiu je nutné zaplatit manipulační poplatek ve výši 500 Kč, a to platební
kartou, bankovním převodem nebo osobně na pokladně Studijního a informačního centra ČZU v Praze.
Platba musí obsahovat následující údaje:
Účet: 500022222/0800
Název účtu: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa majitele účtu: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, Czech Republic, EU
Adresa banky: Česká spořitelna a.s., Budějovická 1518/13b, Praha 4-140 00, Česká republika
SWITF(BIC): GIBACZPXXXX
IBAN(běžný účet): CZ38 0800 0000 0005 0002 2222
Variabilní symbol: 5175000119
Specifický symbol: číslo přihlášky
Převodová pošta: Praha 6-Suchdol
Poplatek se v případě podání více přihlášek hradí pro každou zvlášť (různí se specifické symboly), nelze
tedy více přihlášek zaplatit hromadnou platbou. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
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Studijní programy a forma studia
Doktorské studium na FTZ je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu
nebo vývoje. FTZ nabízí doktorské studium ve třech doktorských studijních programech (u všech
v prezenční i kombinované formě):
• Tropical Agrobiology and Bioresource Management
• Agriculture in Tropics and Subtropics
• Sustainable Rural Development

Podání přihlášky
Přihlášky se podávají prostřednictvím internetové aplikace na adrese: http://is.czu.cz/prihlaska/
V přihlášce se vyplňují:
• osobní údaje
• údaje o předchozím vzdělání (diplom/Diploma Supplement/Transcript of Record)
• životopis
• téma disertační práce (vybírá se z nabízených)
Podmínkou úspěšného přijetí přihlášky ke studiu je vyplnění všech uvedených údajů elektronické
přihlášky zaplacení poplatku za přihlášku a finální odeslání přihlášky. O konání přijímacího řízení budou
všichni uchazeči informováni elektronickou poštou, v pozvánce bude uveden den, místo, a hodina
přijímací zkoušky. Průběh přijímacího řízení bude zveřejněn na portálu is.czu.cz/přihláška.

Průběh přijímací zkoušky
V den konání přijímacího řízení každý uchazeč předloží:
• Občanský průkaz nebo cestovní pas
• Doklad o ukončení VŠ vzdělání (diplom)
• Přehled složených zkoušek v magisterském stupni studiu (Diploma Supplement/Transcript of
Records)
Přijímací zkouška probíhá před komisí, jejíž členy jmenuje děkan fakulty na návrh oborové rady
příslušného programu studia. Pokud uchazeč, který absolvoval magisterské studium mimo Českou
republiku, nepředloží u přijímací zkoušky doklad o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci), bude jeho
přijetí podmínečné a to do jeho předložení, nejdéle do dne zápisu.

Obsahem přijímací zkoušky je:
•

•

Odborná rozprava, při které musí uchazeč prokázat odborné schopnosti studovat
příslušnou oblast vědy a předpoklady k samostatné vědecké práci. Předpokládá se, že se
uchazeč hlásí na konkrétní téma, je v kontaktu s potenciálním školitelem, má alespoň
hrubší představu, jak téma metodicky uchopit, jakým způsobem bude výzkum financován
a jak by mohly být výsledky využity v praxi či obohatit vědomosti daného vědního oboru.
Posuzována bude také motivace a schopnosti uchazeče toto téma řešit.
Ústní jazyková zkouška ověřující znalost a anglického jazyka.

Celé přijímací řízení je vedeno v anglickém jazyce.
Nemůže-li se uchazeč dostavit osobně k přijímacímu řízení z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí,
může mu děkan umožnit účast na přijímacím řízení prostřednictvím video konference. O tento způsob
zkoušení je ale třeba požádat při vyplňování přihlášky do studia v internetové aplikaci. Dále je nutné k
žádosti zaslat kopii osobního ID dokladu se zřetelnou fotografií uchazeče. Uchazeč v tomto případě
odpovídá za dostatečnou kvalitu přenosu a použitého vybavení.
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Maximální počet přijímaných studentů
•

•

•

Tropical Agrobiology and Bioresource Management:
• prezenční forma: 25
• kombinovaná forma: 5
Agriculture in Tropics and Subtropics
• prezenční forma: 10
• kombinovaná forma: 10
Sustainable Rural Development
• prezenční forma: 25
• kombinovaná forma: 5

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení
O přijetí ke studiu rozhoduje děkan na základě výsledku přijímací zkoušky a vyjádření vedoucího
příslušného školícího pracoviště (katedry). Minimální počet bodů pro přijetí do DSP na FTZ je stanoven na
7 bodů z maximálního počtu 12 bodů. Informaci o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeči elektronicky
nejpozději do 15 dnů po ukončení přijímacího řízení.
Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Termín zápisu stanoví děkan.
Praha 11.9. 2018

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