NAŘÍZENÍ DĚKANA
č. 16/2020
Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení
do doktorských studijních programů na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze
pro akademický rok 2021/2022
1) Studijní doktorské programy, pro které je přijímací řízení vyhlášeno a maximální počty přijímaných
studentů pro akademický rok 2021/2022:
Přijetí ke studiu v DSP se řídí § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon
o vysokých školách“) a čl. 22 Statutu České zemědělské univerzity v Praze.
Studijní programy

Standardní
doba studia

Global Change Forestry

4

Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví

4

Applied geoinformatics and remote sensing
in forestry

4

Protipožární ochrana lesa, dřevěných
materiálů a materiálů na bázi dřeva

4

Fire Protection of Forest, Timber and WoodBased Materials

4

Biologie lesa

4

Forest Biology

4

Ochrana lesů a myslivost

4

Forest Protection and Game Management

4

Zpracování dřeva a technika v lesním
hospodářství

4

Wood Processing and Forest Machinery

4

Hospodářská úprava lesa

4

Forest Management

4

Pěstování lesa

4

Silviculture

4

Ekonomika a management lesnictví a
dřevařství

4

Economics and Management of Forestry and
Wood Industry

4
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Maximální počty přijímaných studentů
Prezenční forma Kombinovaná forma
18

2

8

2

8

2

7

1

7

1

5

1

4

1

4

1

3

1
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2) Podmínky přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech na FLD pro
akademický rok 2021/2022
a) Podmínky zahájení přijímacího řízení:
- Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu elektronickou formou na webové adrese
https://is.czu.cz/prihlaska/ v termínu:
▪ u anglicky vyučovaných programů od 1. 12. 2020 do 25. 3. 2021,
▪ v česky vyučovaných programech od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021.
- Uhrazení poplatku za přijímací řízení ve výši 500 Kč v termínu stanoveném pro podání
přihlášky, a to převodem z bankovního účtu, on-line prostřednictvím platební karty nebo
zaplacením v pokladně ČZU.
- Přihláška bude vytištěna a připravena k podpisu uchazeče v den konání přijímacího řízení.
- Ve výše uvedeném termínu musí uchazeč odevzdat elektronicky prostřednictvím
e-přihlášky na https://is.czu.cz/prihlaska/ níže uvedené nezbytné náležitosti:
- Životopis.
- Kopii dokladů o předchozím vysokoškolském vzdělání (diplom). Uchazeči, kteří
absolvují magisterské studium v roce 2021, a do dne podání přihlášky neobdrželi
diplom, zašlou podepsaný originál výpisu zkoušek splněných v magisterském studiu.
- Vědecký záměr - dokument (v rozsahu max. 2 strany A4), ve kterém uchazeč specifikuje
oblast svého vědeckého zaměření, kterému se v rámci disertační práce chce věnovat
v následující struktuře: (I) předpokládaný název disertační práce, (II) aktuálnost potřeb
řešení problému, (III) plánovaný metodický postup práce, (IV) cíle disertační práce a
doktorského studia a (V) předpokládané výstupy.
V případě nedoložení některého z uvedených dokladů bude s uchazečem přijímací řízení
zastaveno.
b) Poplatek za studium v cizím jazyce:
V souladu s § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách a čl. 25 Statutu ČZU hradí student, který je
zapsán ke studiu v programu vyučovaném v cizím jazyce poplatek za studium v cizím jazyce, a
to za každý započatý rok studia. Výši poplatku stanovuje pro jednotlivé programy základě
Statutu ČZU příslušné nařízením děkana (Stanovení výše poplatku za studium v cizím jazyce na
FLD). Poplatek za 1. rok je splatný v den zápisu do studia. Bez uhrazení tohoto poplatku nebude
zápis do studia proveden.
c) Okruhy témat:
Okruhy témat disertačních prací jsou k dispozici na webu FLD (www.fld.czu.cz) v sekci věda a
výzkum - Doktorské studium pod jednotlivými studijními programy. Uchazeč může navrhnout
také své vlastní téma.
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d) Přijímací zkoušky:
Přijímací zkoušky se budou konat:
▪
▪

pro anglicky vyučované programy ve čtvrtek 8. 4. 2021 v 10:00 hodin v zasedací
místnosti FLD L 125 (budova Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze),
pro česky vyučované programy ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 10:00 hodin v posluchárně
DP 201 (budova Dřevařského pavilonu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze).

Zkoušky budou probíhat formou pohovoru v angličtině a odborné rozpravy před přijímací
komisí. Na základě diskuze o vlastní tvůrčí práci uchazeče se posoudí jeho předpoklady
pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost a znalosti oboru, do kterého se uchazeč hlásí.
Předmětem hodnocení bude: (I) kvalita předloženého vědeckého záměru, (II) potenciál
uchazeče, (III) projev u pohovoru, (IV) potenciál tématu, (V) publikační potenciál tématu
a uchazeče.
Uchazeč může získat max. 40 bodů. K přijímacím zkouškám budou uchazeči pozváni
prostřednictvím
elektronického
univerzitního
informačního
systému
https://is.czu.cz/prihlaska/.
Pro komunikaci s uchazečem po celou dobu přijímacího řízení bude využívána také e-mailová
adresa, kterou uchazeč zadá při registraci přihlášky.
V žádném případě není možné povolit upuštění od konání přijímací zkoušky. Nemůže-li se
uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímacímu řízení osobně v řádném termínu, může
přijímací zkoušku vykonat elektronickou formou. Termín a způsob konání přijímací zkoušky
elektronickou formou bude uchazeči oznámen e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu
uvedenou v přihlášce. O umožnění vykonání přijímací zkoušky elektronickou formou žádá
uchazeč e-mailem zaslaným nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky na
adresu ayad@fld.czu.cz. O umožnění vykonání přijímací zkoušky elektronickou formou
rozhoduje ve výjimečných případech děkan FLD.
Uchazeči budou o svém přijetí nebo nepřijetí vyrozuměni do 30 dnů po vykonání přijímací
zkoušky v souladu se Statutem ČZU a v souladu s § 50 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to
elektronickou nebo písemnou formou na adresu uvedenou v přihlášce.
S protokolem z přijímacího řízení se uchazeč může seznámit:
▪ pro anglicky vyučované programy 7. 5. 2021 v čase od 10:00 do 12:00 hodin na
oddělení VaV, místnost L 123 (budova Fakulty lesnické a dřevařské),
▪ pro česky vyučované programy 15. 7. 2021 v čase od 10:00 do 12:00 hodin na
oddělení VaV, místnost L 123 (budova Fakulty lesnické a dřevařské).
e) Podmínky pro přijetí ke studiu:
- Úspěšné složení přijímací zkoušky, kdy uchazeč musí získat z odborné rozpravy před komisí
minimálně 25 bodů.
- Doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o úspěšném absolvování
magisterského studia (diplomu). V případě absolvování studia v zahraničí musí být vzdělání
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uznáno v ČR - nutno předložit rozhodnutí o nostrifikaci či lze postupovat dle Posuzování
zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání na České zemědělské univerzitě
v Praze v rámci přijímacího řízení (Směrnice rektora).
f) Zápis do studia:
Uchazeči, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku, budou prostřednictvím elektronického
informačního systému https://is.czu.cz/prihlaska/ pozváni k zápisu do studia, kde proběhne
kontrola splnění podmínek uvedených v § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách. Termín zápisu
uvedený v informačním systému je pro uchazeče závazný. O náhradní termín zápisu do studia
lze ze závažných důvodů požádat nejpozději do pěti dnů po termínu zápisu, na který byl
uchazeč pozván. O řádně podané a zdůvodněné žádosti o náhradní termín rozhoduje děkan
FLD.
g) Kontaktní údaje:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská
Oddělení vědy a výzkumu
Kamýcká 1176
165 00 Praha - Suchdol
Bankovní účet:
Číslo účtu: 500022222/0800
Variabilní symbol: 4375000118
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky
h) Možnost prodloužení termínu přijímání přihlášek:
V případě nenaplnění maximálních stanovených počtů může děkan FLD rozhodnout
o prodloužení termínu přijímání přihlášek pro všechny programy, pro které bylo přijímací řízení
vyhlášeno nebo pouze pro některé vybrané programy z nich. Tento termín bude stanoven
nejpozději do 31. 8. 2021.
Bude-li prodloužen termín pro podání přihlášek, budou uchazeči, kteří podají přihlášku po
25. 3. 2021 v anglicky vyučovaných programech a po 31. 5. 2021 v česky vyučovaných
programech, vykonávat přijímací zkoušky v termínu 16. 9. 2021. Případné další termíny mohou
být určeny pro anglicky i česky vyučované programy. Termín zápisů do studia pro tyto uchazeče
bude stanoven děkanem FLD nejpozději do 23. 9. 2021. Termíny přijímacích zkoušek a zápisů
do studia uchazečů, kteří podají přihlášku do 31. 3. 2021, resp. 31. 5. 2021, tím nejsou dotčeny.

V Praze 1. prosince 2020
prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
děkan FLD ČZU v Praze

Tento dokument byl schválen Akademickým senátem FLD dne 3. 11. 2020.
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