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Schválení AS FCH VUT
Akademický senát Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně schválil dne 26. 6. 2019 toto
znění Dodatku č. 2 Pravidel pro organizaci studia na Fakultě chemické.

1. PŘEDMĚT ÚPRAVY
1.

V čl. 13 odst. 5 větě první se slova „Dostatečný počet termínů“ zrušují a doplňují se věty a slova:
„Před zahájením zkouškového období příslušného semestru je zkoušející povinen vypsat tolik
zkušebních termínů, aby jejich kapacita činila alespoň 1,5 násobek počtu studentů, kteří mají v
daném akademickém roce zapsán příslušný předmět. Řádné termíny zkoušek se vypisují na celé
zkouškové období. Termíny a“.

2.

V čl. 12 odst. 8 větě první se věta „nejdříve však v prvním dnu zápočtového týdne“ zrušuje.

3.

V čl. 13 odst. 9 větě druhé se zrušuje slovo „konce“.

4.

V čl. 13 odst. 9 větě první se věta „tj. má právo na dva opravné termíny“ zrušuje.

5.

V čl. 16 odst. 2a) zní:
„V prvním semestru prezenční i kombinované formy studia musí student získat alespoň polovinu
kreditů z celkového počtu kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů, které jsou
nabízeny v rámci daného studijního programu. V případě, že má student prezenční nebo
kombinované formy studia v prvním semestru zapsány předměty za méně než polovinu kreditů z
celkového počtu kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů, musí pro pokračování ve
studiu vykonat zápočty a zkoušky ze všech zapsaných předmětů. Kredity z předmětů, které byly
studentovi uznány z předchozího studia, se do výše uvedeného počtu kreditů nezapočítávají.“.

6.

V čl. 19 odst. 1 se doplňuje věta:
„Uznány mohou být pouze absolvované předměty, které byly zakončeny s hodnocením do stupně
C dle klasifikační stupnice ECTS.“.

7.

V čl. 23 odst. 3 se věta „Podrobnosti stanoví dokument „Pokyn děkana k přihlašování se k SZZ a
obhajobě VŠKP.““ zrušuje.

8.

V čl. 32 odst. 3 zní:
„Individuální studijní plán (dále jen „ISP") studenta je vypracován, doplňován a schvalován v IS
VUT Apollo.
i)

Při nástupu do studia vypracuje školitel společně se doktorandem ISP, který je závazný pro
první ročník studia s výhledem na celkovou dobu studia, ve všech záložkách a detailech v IS
VUT. Student a školitel schválením ISP v IS VUT potvrdí jeho správnost a úplnost nejpozději
do 30. 9. daného akademického roku. Pokud není školitel zaměstnancem Vysokého učení
technického a nemá přístup do IS VUT, vyplní ISP doktorand, zajistí jeho vytištění, podepsání
školitelem a předání na Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost rovněž do 30. 9. daného
akademického roku. Toto oddělení následně zajistí schválení ISP v IS VUT jménem školitele.
V případě, že je doktorand přijat ke studiu po tomto termínu, vypracuje ISP do jednoho
měsíce od nástupu do studia.

ii)

ISP je každoročně po zápisu doktoranda do vyššího ročníku studentem a školitelem
aktualizován a konkretizován. Správnost a úplnost aktualizovaného ISP student a školitel
potvrdí schválením ISP v IS VUT nejpozději do 30. 9. daného akademického roku. Následně
bez zbytečného odkladu ISP schválí i vedoucí zaměstnanec školícího pracoviště. Takto
schválené ISP jsou projednány na nejbližším zasedání příslušné oborové rady.

iii) Aktivity plánované v ISP v souladu se SZŘ VUT čl. 28 odst. 2 reflektují dělení doktorského
studia na část studijní a část tvůrčí:
‐

Zpravidla do konce druhého roku studia skládá doktorand státní doktorskou zkoušku
(dále jen „SDZ“), jíž prokazuje široký rozhled a hluboké znalosti v oboru souvisejícím
s tématem disertační práce a tím ukončuje studijní část doktorského studia. ISP musí
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‐

obsahovat závazek přihlášení se k SDZ nejpozději do 30. 4. daného akademického roku
ve třetím roce svého studia. V rámci ISP a to včetně termínu SDZ je zohledněn rovněž
případný zahraniční pobyt studentů.
Tvůrčí aktivity jsou v ISP plánované tak, aby student měl dostatek původních
a uveřejněných výsledků nebo výsledků přijatých k uveřejnění v renomovaných
odborných časopisech pro zpracování disertační práce a přihlášení se k její obhajobě
nejpozději do konce 4. ročníku studia.

iv) ISP je při prezenční formě studia koncipován tak, že student studuje a účastní se vědecké
a pedagogické práce v rozsahu 40 hod. týdně, přičemž část činností může probíhat formou
samostudia. V akademickém roce má student nárok na prázdniny v rozsahu 30 pracovních
dnů. Rozsah samostudia a rozvržení termínu prázdnin podléhá schválení školitelem.
Termíny projednání a vyjadřování se k ISP oborovými radami jsou uvedeny v Časovém plánu
akademického roku.
Pokud by opodstatněné důvody bránily v plnění ISP, může na základě řádně zdůvodněné žádosti
děkan povolit výjimku.“.
9.

V čl. 32 odst. 5 věta druhá se slova „školitel specialista“ nahrazují slovem „konzultant“.

10. V čl. 32 odst. 5 se za větu čtvrtou vkládá věta:
„Působením jako konzultant je možné nahradit semestr přímé výuky za každou bakalářskou,
příp. diplomovou práci.“.
11. V čl. 32 odst. 5 se poslední věta nahrazuje:
„Působení ve výuce musí být evidováno v IS VUT, modul „Rozvrhy“ (jako neplacená výuka)
a „Závěrečné práce“ (jako konzultant). Takto evidovanou výuku student do 31. 7. každého roku
studia importuje do přehledu o své pedagogické praxi v IS VUT, příp. přidá další informace
o působení ve výukovém procesu do ročního hodnocení.“.
12. V čl. 35 odst. 3 věta druhá se část věty „, popřípadě zastavit jeho výplatu, a to i během
akademického roku“ zrušuje.
13. V čl. 35 odst. 3 věta šestá se slova „a hodnocení“ nahrazují slovy „doktorandova působení
v uplynulém roce“.
14. V čl. 35 odst. 3 věta šestá se slova „Po odsouhlasení školitelem“ nahrazují slovy „Po schválení
zprávy studentem a hodnocení školitelem v IS VUT“ a slova „a individuální studijní plán“ se
zrušují.
15. V čl. 35 odst. 3 se na konec vkládá věta:
„Termíny projednání ročních hodnocení oborovými radami jsou uvedeny rovněž v Časovém plánu
akademického roku.“
16. V čl. 37 odst. 2 věta první se slovo „klasifikované“ zrušuje.
17. Nově se vkládá čl. 42, který zní:
„K článku 42
Disertační práce
2. Disertační práce obsahuje samostatnou kapitolu s jednoznačným vymezením a popisem
podílu doktoranda na dosažených výsledcích zahrnutých do práce a zhodnocením jejich
významu pro praxi nebo rozvoj vědního oboru.
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4. Nezbytnou součástí disertační práce jsou v souladu se zákonem 111/1998 Sb. § 47 odst. 4
původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační práce
přihlašovaná k obhajobě na FCH VUT musí obsahovat:
a)

b)

výsledky publikované nebo přijaté k publikování v recenzovaném odborném článku
v periodiku s impaktním faktorem (dále jen „IF“) evidovaném v databázi Web of Science
Core Collection s příznakem „article“ jehož je doktorand prvním autorem a
výsledky, které jsou součástí dalšího výstupu, jehož je doktorand autorem. Tímto
výstupem může být:
článek v periodiku s IF v databázi Web of Science Core Collection,
(i)
(ii)
článek v periodiku v databázi SCOPUS,
(iii) odborná kniha nebo kapitola v knize,
(iv) přijatá přihláška patentu nebo užitného vzoru.

Pokud nejsou naplněny podmínky a) a b), může v odůvodněných případech na základě žádosti
studenta a vyjádření předsedy příslušné oborové rady udělit děkan výjimku.“.
18. V čl. 43 odst. 3 věta první se slova „v termínech daných Časovým plánem akademického roku“
zrušují.
19. V čl. 59 odst. 2 věta první se slovo „fotografii“ nahrazuje zněním “aktuální fotografii“.

20. Nově se vkládá čl. 60, který zní:
„K článku 60
Přechodná ustanovení
1.

Ustanovení k článku 42 ods. 4 upravující náležitosti disertační práce se v plné míře uplatní
u studentů, kteří nastoupili studium v akademickém roce 2018/2019. U ostatních studentů
bude uplatňováno přiměřeně vzhledem k časovému intervalu mezi platností Dodatku č. 2
tohoto řádu a nástupem do studia.“

21. V Příloze 1 čl. 2 odst. 3 zní:
„Členem komise může být významný odborník, který není zaměstnancem Fakulty chemické.
Alespoň jeden člen komise pro SZZ v navazujících studijních programech je osoba jiná než člen
akademické obce VUT.“.
22. V Příloze 2 čl. 2 odst. 1 se slovo „závěrečné“ nahrazuje slovem „doktorské“.
23. V Příloze 2 čl. 2 odst. 4 se slovo „závěrečných“ nahrazuje slovem „doktorských“.
24. V Příloze 2 čl. 2 odst. 5 zní:
„Termín SDZ a místo jejího konání stanoví děkan na základě návrhu předsedy oborové rady. SDZ
se konají obvykle do čtyř měsíců od podání přihlášky obsahující všechny náležitosti.“.
25. V Příloze 2 čl. 2 odst. 6 se slovo „závěrečných“ nahrazuje slovem „doktorských“.
26. V Příloze 2 čl. 4 se v názvu článku slovo „závěrečné“ nahrazuje slovem „doktorské“.
27. V Příloze 2 čl. 4 věta první se slovo „závěrečná“ nahrazuje slovem „doktorská“.
28. V Příloze 2 čl. 4 odst. 1 věta druhá se slovo „závěrečné“ nahrazuje slovem „doktorské“.
29. V Příloze 2 čl. 4 odst. 3 věta první se slova „podstatné výsledky své dizertační práce“ nahrazují
slovy „podstatné části pojednání, zejména kriticky zhodnotil stav poznání v oblasti tématu
disertační práce, vymezil předpokládané cíle disertační práce, zvolené metody řešení a uvedl
přehled dosavadních výsledků v oblasti tématu disertační práce“.
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30. V Příloze 2 čl. 4 odst. 6 věta druhá se slovo „závěrečné“ nahrazuje slovem „doktorské“.
31. V Příloze 2 čl. 4 odst. 8 se slovo „závěrečné“ nahrazuje slovem „doktorské“.
32. V Příloze 2 čl. 5 se v názvu článku slovo „závěrečné“ nahrazuje slovem „doktorské“.
33. V Příloze 2 čl. 5 odst. 1 se slovo „závěrečné“ nahrazuje slovem „doktorské“.
34. V Příloze 2 čl. 5 odst. 2 věta první se slovo „závěrečné“ nahrazuje slovem „doktorské“.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Tento dodatek byl schválen Akademickým senátem FCH VUT dne 26. 6. 2019.

2.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem FCH VUT.

3.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem platnosti.

…………………………………………...........
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
předseda AS FCH VUT

……………………………………….....
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
děkan FCH VUT
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