Vyhl. č. 6/2010
děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
o průběhu studia v doktorském studijním programu
Zahradnické inženýrství (čtyřleté studium)

1. Pravidla při zahajování doktorských projektů
a) Student 1. ročníku doktorského studijního programu předstupuje před Oborovou
radu doktorského studia (OR) s představením záměru nově zahajovaného
doktorského projektu ve formě prezentace v Power Point. Při představování je
zpravidla přítomen navrhovaný školitel. Individuální studijní plán (ISP) v UIS
bude přitom zpracován a potvrzen školitelem i vedoucím příslušného ústavu
nejméně 3 týdny před jednáním OR. V případě, že vedoucí ústavu ISP v UIS
nepotvrdí, nebude OR návrh projednávat.
b) Doporučená struktura prezentace (doba prezentace max. 15 minut):
-

-

-

Název/autor, školitel (1 snímek)
Osnova prezentace (1 snímek)
Úvod (2-3 snímky)
o cíl práce, motivace
o vymezení problému, související práce
Metody a metodika (2-3 snímky)
Výstupy – kontrolovatelné (upřesnit například seznam časopisů, kde budou
výsledky publikovány, název konference, na které budou výsledky prezentovány)
– 1 snímek
Harmonogram individuálního studijního plánu (1 snímek)

c) Po projednání připomínek a schválení doktorského projektu student a školitel
doplní nezbytné náležitosti v příslušné aplikaci UIS. Údaje pak potvrdí předseda
OR, kompletní návrh doktorského projektu je poté předložen k podpisu děkanovi.

2. Průběh studia
a) Posluchači doktorského studia se musí v průběhu studia zúčastňovat
doktorandských (případně jiných) konferencí, kde budou prezentovat své
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b) výsledky v anglickém jazyce. Minimální rozsah aktivního vystoupení za studium
je 1 krát.
c) Nezbytnou podmínkou pro předstoupení k obhajobě doktorské disertace je
publikovat alespoň 2 články v recenzovaných časopisech, z toho 1 článek ve
vědeckém recenzovaném časopise ve světovém jazyce (doktorand musí být
uveden jako první nebo druhý autor publikace).
d) Povinné předměty studijního plánu jsou: Metodologie vědecké práce a Světový
jazyk.
e) S ohledem na mezinárodní rozměr vědecko-výzkumné činnosti se doporučuje
posluchačům upřednostňovat anglický jazyk.
f) Posluchači doktorského studia společně se školitelem ve výročních intervalech,
upřesněných studijním oddělením, doplní informace o průběhu studia do
příslušné aplikace UIS nejméně 3 týdny před výročním hodnocením studia v OR.
g) Vedoucí ústavu potvrzuje průběh studia nejméně 5 dnů před jednáním OR. Na
základě jednání OR je pak zaneseno stanovisko rady do aplikace UIS předsedou
OR.
h) V případě neplnění harmonogramu doktorského projektu může OR vydat
doporučení k ukončení studia děkanovi, který rozhodne v souladu se zákonem.
3. Průběh Státní doktorské zkoušky (SDZ)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

Zahájení, krátká informační porada komise
Pozvání doktoranda
Představení komise
Seznámení s průběhem studia – vykonané zkoušky
Zahájení rozpravy (každý člen komise 2-3 otázky, širší vědní základ oboru,
vědomosti z oblasti tematického zaměření disertační práce, zda student
zvládl metody vědecké práce a zda je způsobilý osvojovat si nové poznatky,
hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat
Ukončení rozpravy
Doktorand a veřejnost opustí jednání
Hodnocení rozpravy – tajné hlasování
Veřejné oznámení výsledků hlasování – výsledku zkoušky

4. Obhajoba doktorských prací
a) Prezentace doktorské disertace probíhá veřejně. Rozsah vlastní prezentace by
měl být zpravidla do 20 minut. Student přednese nejdůležitější informace o svých
výsledcích.
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b)
-

-

Doporučená struktura prezentace:
Název/autor/afiliace (1 snímek)
Osnova prezentace (1 snímek)
Úvod (2-3 snímky)
o cíl, motivace a vymezení problému
o související práce (např. návaznost na granty)
Metody (2-3 snímky)
Výsledky (6-10 snímků) – stěžejní část
Závěr – výstupy pro praxi (1-2 snímky)
Poděkování (1 snímek)

c) Posluchač se seznámí s posudky oponentů tak, aby v průběhu vědecké rozpravy
mohl reagovat na jejich dotazy.
Průběh obhajoby dizertační práce:
1. Zahájení jednání
2. Představení komise
3. Životopis doktoranda
4. Hodnocení doktoranda školitelem
5. Prezentace doktorské dizertace uchazečem (zpravidla do 20 minut)
6. Přednesení posudků oponentů práce
7. Doktorand odpoví na dotazy a připomínky oponentů
8. Odborná rozprava
9. Hodnocení obhajoby dizertační práce – tajné hlasování
10. Veřejné oznámení výsledků hlasování – výsledku obhajoby
Vyhláška vstupuje v platnost dnem vyhlášení

V Lednici dne 1. 9. 2010
Doc. ing. Petr Kučera, Ph.D.
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