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Nařízení děkana č. 8/2019
Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro
studium v českém jazyce v akademickém roce 2020/2021 na Fakultu
životního prostředí ČZU v Praze
V souladu s § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s vnitřními
předpisy ČZU v Praze, vyhlašuje děkan Fakulty životního prostředí ČZU v Praze podmínky
přijímacího řízení pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech, pro studium v
českém jazyce, pro akademický rok 2020/2021 .
Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení
studia v magisterském studijním programu. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze v souladu
s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách stanovuje další následující podmínky:
Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce
bude probíhat celkem ve dvou kolech. Přihláška se podává elektronicky na adrese
http://is.czu.cz/prihlaska/.
1. kolo:
podání přihlášek od 31. 1. do 31. 5. 2020,
přijímací zkouška 24. 6. 2020

2. kolo:
podání přihlášek od 1. 7. do 20. 8. 2020,
přijímací zkouška 16. 9. 2020

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením lze vyřídit převodem na níže uvedené číslo
účtu či uhradit online platební kartou přes platební bránu v přihlášce. Poplatek za úkony spojené
s přijímacím řízením je splatný k datu podání přihlášky, nejzazší termín úhrady je 31. května
2020 pro první kolo přijímacího řízení a 20. srpna 20120 pro 2. kolo. Poplatek za úkony
spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
V případě, že se zaslaná platba u podané přihlášky neprojeví jako uhrazená do 10 pracovních
dnů, kontaktuje uchazeč referentku oddělení vědy a výzkumu FŽP.
Uchazeč, který přihlášku vyplnil a podal, ale neuhradil přihlášku do uvedených termínů, bude
vyzván k zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, a pokud tak neučiní, bude
přihláška uchazeče vyřazena z evidence.
Uchazeč, který řádně nevyplnil přihlášku do výše uvedených termínů podání přihlášky, ale
uhradil, bude vyzván k odstranění vad přihlášky ke studiu, pokud tak neučiní, bude přihláška
uchazeče vyřazena z evidence.
Uchazeč, který uhradil přihlášku a řádně ji vyplnil, ale nepodal přihlášku ke studiu (nepotvrdil
souhlas se zpracováním osobních údajů), bude vyzván k podání přihlášky, pokud tak neučiní,
bude přihláška uchazeče vyřazena z evidence.
Jako specifický symbol platby slouží registrační číslo přihlášky, které uchazeč obdrží na
emailovou adresu po potvrzení přihlášky.

1

Děkanát
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Tel.: +420 224 384 351, Fax +420 383 778

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 500 Kč / 20 €
Název banky: Česká spořitelna, a. s.
Účet: 500022222/0800
IBAN: CZ38 0800 0000 0005 0002 2222
SWIFT: GIBACZPX
Variabilní symbol: 4275000120
Specifický symbol: registrační číslo přihlášky
Součástí přihlášky je odborný životopis uchazeče, který je zaslán e-mailem na adresu
novotnaj@fzp.czu.cz (program Aplikovaná a krajinná ekologie a Krajinné inženýrství) nebo
soulkova@fzp.czu.cz (program Ekologie). Uchazeči o doktorské studium se přihlašují na
program, obor doktorského studia a téma své dizertační práce. Témata vypsaná pro akademický
rok 2020/2021 jsou uvedena na webových stránkách FŽP.
Studijní programy pro studium v prezenční i kombinované formě:




Ekologie, studijní obor: Ekologie1
Aplikovaná a krajinná ekologie
Environmentální vědy o Zemi, specializace: Environmentální modelování,
Prostorové vědy, Geoenvironmentální vědy2

Uvedený obor Ekologie projde v rámci procesu nové akreditace transformací na studijní program s názvem
Ekologie. V případě úspěšné akreditace před ukončením přijímacího řízení (zápisem do studia) budou uchazeči,
kteří podali přihlášku na stávající studijní obor Ekologie, automaticky převedeni a v případě splnění podmínek
přijímacího řízení následně přijati na nový studijní program Ekologie. Podmínky přijímacího řízení přitom
zůstanou stejné. Úspěšní uchazeči budou zapsáni do studijního programu Ekologie v akademickém roce
2020/2021.
2
Uvedený program je v procesu nové akreditace. Tento program bude otevřen pro přijímací řízení pro akademický
rok 2020/2021 v okamžiku kladně schválené akreditace.
1

Informační schůzka
Informační schůzka pro zájemce o studium v doktorských studijních programech se uskuteční
12. března 2020 od 10:00 hod. v malé zasedací místnosti FŽP ČZU v Praze č. dv. Z234.
Termín přijímacích zkoušek a předkládané doklady
Termín přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení pro doktorské studijní programy je
stanoven na 24. června 2020 od 9:00 hod. v malé zasedací místnosti FŽP ČZU v Praze, č. dv.
Z234. Od 9:15 hod. přijímací zkouška pokračuje u předsedy komise příslušného oboru.
Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení je stanoven na 16. září 2020 od 9:00
hod. v malé zasedací místnosti FŽP ČZU v Praze, č. dv. Z234. Od 9:15 hod. přijímací zkouška
pokračuje u předsedy komise příslušného programu.
Prostřednictvím portálu https://is.czu.cz/prihlaska/ bude sděleno místo konání přijímací
zkoušky u předsedy komise příslušného programu nejpozději do 10. června 2020 (1. kolo) a do
1. září 2020 (2. kolo).
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K vzájemné komunikaci mezi fakultou a uchazečem o studium bude po celou dobu přijímacího
řízení využívána e-mailová adresa uvedena uchazečem při registraci přihlášky.
K přijímací zkoušce doktorského studia se uchazeč dostaví s těmito dokumenty:




platný průkaz totožnosti
originál dokladu o absolvování vysokoškolského vzdělání včetně Diploma Supplementu
obyčejné kopie k založení

Uchazeči, kteří v den přijímací zkoušky nemají vykonanou státní závěrečnou zkoušku a
nemohou diplom a Diploma Supplement doložit, předloží doklady nejdéle pět pracovních dnů
před dnem konání zápisu ke studiu. Nejzazší termín pro doložení dokladů je nejdéle pět
pracovních dnů před dnem konání zápisu ke studiu.
Uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky, předkládají:






doklad totožnosti a kopii dokladu totožnosti (pasu nebo povolení k pobytu)
doklad o absolvování vysokoškolského vzdělání v českém nebo anglickém jazyce
splňující podmínky specifikované v §48, odstavec 5, písmeno a) a b) zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách (tzv. nostrifikace nebo posuzování zahraničního
vzdělání v rámci přijímacího řízení)
kopii výše uvedeného dokladu
kopii diplomu a dodatku k diplomu (Transcript of Records)

Způsob konání a hodnocení výsledků přijímací zkoušky
Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava, která na základě dokladu o vlastní tvůrčí práci
uchazeče (diplomová práce, publikace) umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou
vědeckou a výzkumnou činnost a znalosti programu, oboru. Uchazeči o doktorské studium si
vybírají téma své dizertační práce vypsané školiteli pro daný program, obor a přihlašují se na
ně. Uchazeč nastíní komisi téma disertační práce a předpokládaný způsob řešení. Témata
vypsané pro akademický rok 2020/2021 a odborná charakteristika školitelů jsou zveřejněna na
webových stránkách FŽP. Student může také přijít s vlastním tématem, je však potřeba, aby
bylo předjednáno s potenciálním školitelem a dodatečně vypsáno do systému přijímacího
řízení. Při přijímací zkoušce dále prokazuje uchazeč odpovídající znalosti z anglického jazyka.
Pro hodnocení uchazečů se využívá bodový systém.
Vyhodnocení přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí
Uchazeč je přijat ke studiu, pokud splnil všechny předepsané formální podmínky a odborné
předpoklady. Mezi formální podmínky patří zejména nutnost dosažení předepsaného stupně
vzdělání a fakt, že jeho přihláška byla shledána bez zjevných závad (kompletní, uhrazená,
podaná). Odborné předpoklady jsou hodnoceny na základě výsledků pohovorů (počet bodů),
které se zveřejňují na portálu https://is.czu.cz/prihlaska/.
Mezi odborné předpoklady patří:
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A) Odborná rozprava probíhá před komisí a je rozdělena do tři navazujících tematických bloků:
1) zjištění zájmu uchazeče o studovaný obor a souhlas potencionálního školitele s jeho
vedením (hodnocení max. 5 bodů),
2) ověření předpokladu dovedností vlastní tvůrčí práci uchazeče (diplomová práce,
publikace) (hodnocení max. 10 bodů),
3) znalost nákladovosti předpokládaného výzkumu a způsob financování (hodnocení max. 5
bodů).
B) Odpovídající znalost anglického jazyka je stanovena na základě ústního pohovoru
(hodnocení max. 10 bodů). Přijímací zkoušku z anglického jazyka je možno nahradit
doložením certifikátu na úrovni stupně B2 dle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky SERR (CEFR).
Na základě celkového součtu počtu bodů je sestaveno sestupné pořadí úspěšnosti uchazečů.
Minimální bodová hranice pro přijetí uchazečů ke studiu je stanovena na 15 bodů. Maximální
počet přijímaných studentů dle pořadí v jednotlivých programech je stanoven v Tabulce 1.
Tabulka 1: DSP pro studium v českém jazyce v akademickém roce 2020/2021
PROGRAM
FORMA
MAX. POČTY
prezenční
15
Aplikovaná a krajinná ekologie
kombinovaná
5
prezenční
15
Ekologie
kombinovaná
5
prezenční
25
Environmentální vědy o Zemi
kombinovaná
5
O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan na základě výsledku přijímací zkoušky, vykonané
před přijímací komisí a na základě vyjádření vedoucího školícího pracoviště. Uchazeči o
studium musí být informováni o výsledku do 15 dnů po ukončení přijímacího řízení.
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude uchazeči zasláno do vlastních rukou na adresu uvedenou
v přihlášce. Zpráva o průběhu přijímacího řízení bude zveřejněna do 9. července 2020.
Uchazeči, kteří se výsledkem přijímací zkoušky umístili v pořadí do místa určeného děkanem,
budou o tomto stavu informováni pouze prostřednictvím webového portálu
https://is.czu.cz/prihlaska/. Dále budou tito uchazeči vyzváni k doložení splnění podmínek
dosaženého vzdělání, pokud tak již neučinili při přijímacím řízení. Doklady o předchozím
vzdělání je nutné doložit nejdéle 5 pracovních dnů před dnem konání zápisu ke studiu.
Po ověření podmínek bude uchazečům zasláno rozhodnutí o přijetí na kontaktní adresu
uvedenou v přihlášce či budou vyzváni k osobnímu převzetí rozhodnutí o přijetí. Uchazeč má
právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Termín zápisu stanoví děkan. Konkrétní
den, hodina a místnost budou upřesněny na www.fzp.czu.cz a také v https://is.czu.cz/prihlaska/.
Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem FŽP.

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
děkan
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