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Studium v doktorských studijních programech Fakulty agrobiologie,
potravinových a přírod n ích zdrojů

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)
(2)

Nařízení děkanky je platné pro Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodn ích zdrojů {dá le
jen „fakulta") české zemědělské univerzity v Praze {dále jen „ ČZU ").
Toto nařízení děkanky je zpracováno v souladu se zákonem č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem ČZU Studijní a zkušebn í řád pro
studium v doktorských studijních programech ČZU ze dne 29. 3. 2017 {dále jen „Studijní řád") .
Nařízení blíže upravuje podmínky studia v doktorských studijn ích programech {dále j en „ DSP")
fakulty a je závazné pro všechny studenty DSP.

Článek 2
Práva a povinnosti stude ntů doktorského studij ního programu

(1)
(2)

(3)

(4)
{S)
(6)
(7)

Práva a povinnosti studentů DSP se řídí článkem S Studijního řádu.
Pracovní program studenta, místo výkonu práce a další povinnosti studenta určuje školite l ve
spolupráci s vedoucím katedry. Docházka studenta je evidována na příslušné katedře
způsobem identickým s ostatními členy katedry.
Student DSP {dále jen „student") v prezenčním studiu pobírá řádné stipendium. Řádné
stipendium pobírají studenti DSP v prezenční formě studia, a to během standardní doby studia .
Do té se započítávají všechna předchozí doktorská studia do končená i nedokončená .
Student v prezenční i kombinované formě může získat za mimořádné aktivity během studia
mimořádné stipendium. Toto stipendium lze udělit jednorázově, popř. opakova ně .
Udělován í stipendií se řídí nařízením děkanky Stipendijní řád pro studium v doktorských
studijních programech FAPPZ.
V případě, že student neplní svoje povinnosti, lze mu na návrh oborové rady stipendium
částečně nebo zcela odejmout.
Proti rozhodnutí školitele, vedoucího katedry, oborové rady a komisí jmenovaných oborovou
radou má student právo se odvolat k děkance/děkanovi. Proti rozhodnutí děkanky/děkana se
student odvolává k rektorovi ČZU .
Článek 3
Přijetí

(1)
(2)
(3)

ke st udiu

Přijetí ke studiu se řídí článkem 6 Studijního řádu.
U zahraničních uchazečů o doktorský studij ní program je možné absolvování přij ímací zkoušky
nahradit doporučením nejméně od 2 speciali stů {pedagogů , vě d e ckých pracovníků) .
V případě předchozího doktorského studia v jiném oboru může dě kanka faku lty př ijíma cí řízení
prominout.

(4)

Finanční zabezpečení zahraničních studentů

zvláštní smlouvou uzavíranou s každým
financováno v rámci kulturní dohody.

- samoplátců studujících v angl ičtině se upravuje
studentem, v případě, že studium není

zahraničním

Článek 4

Zápis do studia
(1)
(2)

Zápis do studia se řídí článkem 7 Studijního řádu.
Studium je zahajováno dnem zápisu, zpravidla ke dni 1. 10. přís l ušného akademického roku.
Článek S
Individuální studijní plán a jeho změny

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Individuální studijní plán (dále jen „ISP") a jeho změny se řídí článkem 8 Studijního řádu.
Podmínky pro jednotlivé doktorské studijní programy navrhují oborové rady a schvaluje VR
fakulty.
Do 30 kale ndářních dnů od zahájení studia {zpravidla do 31. 10. příslušného akademického
roku) student ve spolupráci se školitelem vypracuje Zadání disertační práce a ISP.
Zadání disertační práce obsahuje název práce, úvod do problematiky, jasně stanovené vědecké
hypotézy, cíl práce a rámcový přístup, vedoucí k naplnění cílů, přičemž musí být zřejmé, že cíle
jsou aktuální, reálné a dávají předpoklad, že získané výsledky jsou publikovatelné.
ISP zahrnuje plánované aktivity studenta během jeho studi a. Při sest avování ISP se student říd í
směrnicí rektora 2/2018 Kreditní syst ém doktorských studijních programů ČZU. ISP zahrnuje
zejména tyto aktivity:
a} Povinné a volitel né předměty .
b) Dva odborné semináře vedené předsedou nebo pověřeným členem oborové rady. Po
schvá lení oborovou radou programu mohou být semináře nahrazeny aktivním
vystoupením na tuzemské nebo zahraniční vědecké konferenci.
c} Zkoušku z anglického jazyka, která může být uznána po předložení získaného certifikátu
úrovně B2 a vyšší.
d) Vědecký seminář absolvovaný před obhajobou disertační práce, v rámci kterého seznámí
student akademickou obec s výsledky své práce. Seminář organizuje katedra po dohodě s
předsedou oborové rady. O průběhu vědeckého semináře je pořízen zápis, který
podepisuje vedoucí katedry.
e) Zahraniční st áž v rozsahu stanoveném oborovou radou, minimálně však 4 týdny. V souladu
se Studijním řáde m m ůže být stáž nahrazena aktivní účastí na mezinárodním výzkumném
projektu.
f} Publikace ve vědeckých časopisech. Student předloží před obhajobou disertační práce
minimálně jeden vě d ecký článek uveřejněný nebo přijatý k uveřejnění v časopise databáze
Web of Knowledge s při děleným nenulovým lmpact factor indexem {IF} v roce přijetí
článku, na kterém je v autorském kolektivu na pozici prvního autora.
Student, jehož doktorská práce je zaměře n á tak, že vede k získání výstupů uplatnitelných v
Registru uměleckých výstupů (RUV), může nahradit povinnost uvedenou v odst. S písm. f)
předložením jednoho vědeckého článku v časopise databáze SCOPUS s přiděleným nenulovým
Scientific Journal Ranking indexem (SJR} v roce přijetí článku, na kterém je v autorském
ko lektivu na pozici prvního autora, a jedním výstupem v RUV v kategorii B nebo 2 výstupy
v kategorii C.
Do 90 ka lendářn ích dnů po zahájení studia (zpravidla do 31. 12. příslušného akademického
roku} student ve spolupráci se ško litelem vypracuje Metodiku disertační práce (dále jen
„Metodiku").
Metodika obsa huje název práce, so učasný přehled řešené problematiky, stanovené vědecké
hypotézy, cíle práce, zvolené metody a časový harmonogram řešení. Rozsah Metodiky je cca S
stran bez seznam u citovaných prací.

(9)
(10)

Zadání disertační práce, Individuální studij ní plán a Metodiku disertační práce schvaluje
přísl u šná oborová rada.
Studenti mohou, po schválení oborovou radou, předkládat Zadání práce, ISP, Metodiku
diserta č n í práce, Teze disertačn í práce a Disertačn í práci v angličt in ě . Po dohodě se zkoušejícím
mohou v anglickém jazyce rovněž absolvovat zkoušky a da lší aktivity zařazené v individuálním
studijním plánu .
Článek 6
Zkoušky a postup do vyššího ročníku

(1)
(2)

Zkoušky a postup do vyššího ročn íku se řídí článkem 9 Stud ijního řádu.
Výročn í atestace studentů, při kterých je kontrolováno plněn í individuálních studijních plánů ,
probíhají zpravidla na konci akademického roku, nejpozděj i však do konce říj na následujícího
akademického roku.
Článek 7
Státní doktorská zkouška

(1)
(2)

(3)

Státní doktorská zkouška se řídí článkem 10 Studijního řádu.
Student ke státní doktorské zkoušce předkládá Teze disertační práce, na které je vyžádán
oponentský posudek, vypracovaný odborníkem s vědeckou hodností nebo akademickým
titulem doktor, který není zaměstnancem ČZU . Prezentace Tezí d isertační práce studentem je
úvodem k odborné rozpravě o problematice d ise rtační práce na začátku státní zkoušky. Po
předne se ní oponentského posudku student reaguje na připomínky a následuje vlastní
rozprava . Po rozpravě pokračuje státní zkouška ústní zkouškou z jednotlivých oblastí,
stanovených individuálním studijním plánem .
Teze d isertační práce v délce zpravidla do 30 stran obsahují především přehled o současném
stavu poznání v daném oboru, dále vědeckou hypotézu, cíle práce, metodické postupy,
případně p ředběžné výsledky a seznam publikovaných a přijatých prací.
Článek 8
Obhajoba disertační práce

(1)

D i sertační

práce mů že mít formu:
a) Plného textu ve stru ktuře : úvod; Přehled o současném stavu problematiky, která je
předmětem disertační práce, a vědecké literatury, j ež se zabývá zkoumanými otázkami;
Cíle a hypotézy disertační práce; Zvolené metody zpracování; Výsledky disertačn í práce
s uvedením nových poznatků; Diskuze dosažených výsledků ; Závěry a případná doporu čen í
pro využití poznatků v praxi a pro další rozvoj vědn ího oboru; Seznam použité literatury.
b) Komentovaného sou boru vědeckých prací. Takováto disertační práce obsahuje nej méně 4
původní a v recenzovaném vědeckém časopise uveřejněné nebo k uve řejnění přijaté
práce . P řičemž nejméně 2 práce jsou uve řej něny nebo přij aty k uveřejnění v časopise
databáze Web of Knowledge s přidě leným nenulovým lmpact factor indexem (IF) v roce
přijetí článku (dále jen „ Jimp"). Další práce musí být uve řejněny nebo přijaty k uve řejnění
alespoň v časopise databáze SCOPUS s přiděleným nenulovým Scientific Journal Ranking
indexem (SJR) v roce přijetí článku (dále „ Jsc"). Nejméně na dvou pracích je student
v autorském kolektivu na pozici prvního autora, z nich alespoň jedna je typu Jimp.
Struktura práce: Úvod; P řeh l ed o současném stavu problematiky, která je předmětem
disertační práce, a vědecké literatury, jež se zabývá zkoumanými otázkami; Cíle a hypotézy
disertač ní práce; Publikované práce nebo přijaté rukopisy (v sa mostatných kapitolách);
Celková diskuse dosažených výsledků, závěry a případná doporučen í pro využití poznatků

(2)

v praxi a pro další rozvoj vědního oboru; Seznam literatury použité v přehl edu o
současném stavu problematiky a v diskusi.
Podrobnější pokyny pro zpracování jsou upraveny v „ Doporučení pro zpracován í disertačn í
práce".

Přechodná

(1)

(2)

(3)

Článek 9
a závěrečná ustanovení

Disertační práce předložená před 31 . 12. 2018 formou komentovaného souboru vědeckých
prací podle čl. 8 odst. 1 písm. b) může obsahovat místo jednoho článku Jsc jeden článek
v recenzovaném vědeckém časopise. Nejméně na dvou pracích je student v autorském
kolektivu na pozici prvního autora, z nich alespoň jedna je typu Ji mp.
Na studenty DSP, kteří zahájili studium v akademickém roce 2016/2017 a dříve, se nevztahuje
studijní povinnost uvedená v čl. S odst. S písm. e), pokud nebyla stanovena v ISP studenta.
Student ji může po dohodě se školitelem do svého ISP zahrnout.
Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění.

V Praze dne 3. dubna 2018

