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Odkazované části

čl. 1
Obecné a další podmínky pro přijímání uchazečů o studium v doktorských studijních
programech stanoví § 48-49 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. Další podmínky pro
přijetí uchazečů o studium stanoví článek 4 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy
univerzity v Brně a Směrnice děkana č. 1/2020 pro studium v doktorských studijních
programech na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
čl. 2
Další upřesňující podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium na Zahradnické fakultě
MENDELU v Lednici jsou:
• Uchazeč o studium musí být absolventem magisterského studijního programu téhož
nebo příbuzného oboru.
• Uchazeč o studium prokazuje při přijímacím řízení své předpoklady pro studium ve
třech okruzích:
I.

znalost anglického jazyka (případně jiného světového jazyka), vyjádřená známkou
podle klasifikace ve Studijním a zkušebním řádu MENDELU. Děkan fakulty může od
zkoušky upustit na základě předložení certifikátu o jazykové zkoušce.

II.

odborné znalosti a předpoklady pro doktorské studium - ústní odborná zkouška
vedená formou rozpravy. Jejím cílem je zjistit:
a) odborné znalosti uchazeče
b) předpoklady k samostatné vědecké, umělecké nebo tvůrčí práci
Součástí posuzování je výpis klasifikace předmětů absolvovaných v magisterském
studiu (Dodatek k diplomu nebo jeho ekvivalent).

III.

odborná úroveň návrhu doktorského projektu - prezentace základních tezí
navrhovaného doktorského projektu. Přijímací komise posuzuje:
a) zda projekt odpovídá akreditovanému doktorskému studijnímu programu
b) vědeckou či uměleckou úroveň navrhovaného projektu
c) proveditelnost projektu v navrženém časovém období (standardní doba
studia).

•
•
•
•

Termín zkoušky ze světového jazyka (AJ nebo NJ) je součástí přijímacího řízení.
Uchazeč může být přijat, pokud vyhoví ve všech třech okruzích přijímacího řízení.
Na základě výsledků přijímacího řízení sestaví komise pořadí uchazečů. Komise
může doporučit úpravu tématu dizertační práce nebo změnu navrhovaného školitele.
O přijetí uchazečů rozhoduje děkan Zahradnické fakulty MENDELU.
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•

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů pro studijní programy „Zahradnictví – Ph.D.“ a
„Ph.D. in Horticulture“ je 10 uchazečů; pro studijní program „Krajinářská architektura
– Ph.D.“ 10 uchazečů; a pro studijní program „European Horticulture“ 5 uchazečů.

čl. 3
Přihlášky ke studiu se podávají v elektronické podobě do 30. dubna 2020. V přihlášce musí
být uvedeno jméno předpokládaného školitele a pracovní název tématu dizertační práce.
Vedoucí ústavu nemůže svým stanoviskem vyloučit studenta z přijímacího řízení, současně
však zodpovídá za dodržení stanoveného limitu studentů PGS připadajících na jednoho
školitele v rámci svého školícího pracoviště.
Kompletní přihláška k doktorskému studiu musí obsahovat:
a) přihlášku k doktorskému studiu, která se odesílá elektronicky prostřednictvím systému
UIS; tuto přihlášku vytisknout a dodat také podepsanou v listinné kopii;
b) strukturovaný, odborný životopis v listinné kopii;
c) vysokoškolský diplom v listinné úředně ověřené kopii;
d) přehled dosavadní odborné činnosti včetně soupisu publikací a další tvůrčí činnosti, v
listinné kopii;
e) návrh doktorského projektu (s uvedením názvu disertační práce, anotace min. 250 znaků,
případně zdroje financování) v listinné kopii.
Uchazeči, již své magisterské studium absolvovali před akademickým rokem 2019/2020,
přikládají k přihlášce ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.
Uchazeči absolvující magisterské studium v akademickém roce 2019/2020 předloží
potvrzení o úspěšném ukončení studia v den konání ústní části přijímacího řízení. Současně
musí všichni uchazeči nejpozději v den konání přijímacího řízení doložit výpis klasifikace
předmětů absolvovaných v magisterském studiu (Dodatek k diplomu nebo jeho ekvivalent).
Cizí státní příslušníci mohou ve zvláštních případech (např. příliš velká vzdálenost bydliště
od sídla fakulty) požádat děkana o prominutí ústní části přijímacího řízení. V tom případě
uchazeč předkládá s přihláškou ověřený doklad o absolvovaném magisterském studiu
(ověřená kopie vysokoškolského diplomu a prostá kopie Dodatku k diplomu nebo jeho
ekvivalentu), strukturovaný životopis, motivační dopis, přehled dosavadní odborné činnosti
včetně soupisu publikací a další tvůrčí činnosti, v listinné kopii, návrh doktorského projektu a
nejméně 2 doporučující dopisy odborníků v oboru na stupni docent, profesor, doktor věd, v
listinné kopii a doklad o nostrifikaci magisterského stupně studia nebo srovnatelný typ
potvrzení vydaného Velvyslanectvím ČR.
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čl. 4
Pro akademický rok 2020/2021 proběhne přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních
programech dne 30. června 2020.
čl. 5
Děkan může stanovit termíny přijímacího řízení i mimo tento termín, případně upustit od
ústní odborné zkoušky nebo může udělit výjimku v případě zahraničních studentů. To
nezbavuje uchazeče povinnosti doložit veškeré náležitosti v souladu s podmínkami
přijímacího řízení.
čl. 6
Standardní doba studia, platná pro dané studijní programy je 4 roky.

doc. Dr. Ing. Alena Salašová, v.r.
děkanka Zahradnické fakulty

V Lednici, dne 30. prosince 2019
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