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Podmínky přijetí k doktorskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity
v Brně v akademickém roce 2022/2023

§1
Úvodní ustanovení
(1)

Podmínky pro přijetí k doktorskému studiu (dále jen „podmínky pro přijetí ke studiu“) na Agronomickou fakultu
Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „univerzita“) jsou stanoveny v souladu s ustanoveními § 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 jen „zákon o vysokých školách“), příslušnými ustanoveními Statutu Mendelovy univerzity
v Brně a příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.

(2)

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou zveřejňovány podle § 49 odst. 5 a 6 zákona o vysokých školách.
§2
Studijní programy a předpokládaný počet studentů zapsaných do studia

(1) Pro akademický rok 2022/2023 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity
v Brně (dále jen „AF MENDELU“) ve studijních programech uvedených v tomto odstavci, a to v prezenční a kombinované
formě. Předpokládaný počet 100 studentů zapsaných do doktorského studia je stanoven s ohledem na kapacitní
možnosti fakulty.
Doktorské studijní programy:
Aplikovaná a krajinná ekologie (včetně anglické verze)
Aplikovaná bioklimatologie (včetně anglické verze)
Aplikovaná zoologie (včetně anglické verze)
Biologická chemie (včetně anglické verze)
Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů (včetně anglické verze)
Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin (včetně anglické verze)
Obecná a speciální zootechnika (včetně anglické verze)
Obecná produkce rostlinná
Provoz strojů a zemědělských technických systémů
Rybářství a hydrobiologie
Speciální produkce rostlinná (včetně anglické verze)
Technologie odpadů
Výživa a krmení zvířat

§3
Podávání přihlášek ke studiu a poplatek za přijímací řízení
(1)

Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě. Přihlášku je nutné vyplnit ve všech sekcích nejprve elektronicky
prostřednictvím Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „informační systém“),
následně vytisknout, podepsat a spolu s povinnou přílohou „Doplňující informace k přihlášce“ zaslat v papírové podobě
nejlépe doporučeně na adresu studijního oddělení děkanátu fakulty do 9. 5. 2022.

(2)

Formulář pro podávání přihlášek je dostupný na adrese https://is.mendelu.cz/prihlaska/.
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(3)

Uchazeč do doktorského studia si podává přihlášku ke studiu do studijního programu.

(4)

Ke dni podání přihlášky je splatný poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši 450 Kč. Poplatek se zasílá na číslo
účtu uvedené v elektronické přihlášce. Platba musí být označena variabilním symbolem, který je individuálně přidělen
každému uchazeči o studium. Při platbě ze zahraničí je nutné využít mezinárodního čísla účtu IBAN
CZ5201000000354335800227, dále musí plátce zadat, že hradí poplatky za obě strany transakce (označení na příkazu
OUR). K uhrazení poplatku lze využít i elektronické platební brány v aplikaci pro podávání přihlášek. Uhrazený poplatek
je nevratný.

(5)

Součástí přihlášky je výběr tematického okruhu doktorské práce zadaného předsedou oborové rady příslušného
studijního programu. Jméno školitele a konkrétní téma doktorské práce bude upraveno při přijímací zkoušce.

(6)

Povinnou přílohou přihlášky ke studiu je formulář „Doplňující informace k přihlášce“, který je zveřejněn na webové
stránce fakulty na www.af.mendelu.cz. Uchazeč může vyplnit formulář v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
Podepsaný formulář je nutné zaslat společně s přihláškou v papírové podobě.

(7)

Podáním přihlášky uchazeč stvrzuje, že je schopen absolvovat studium v jazyce, ve kterém je daný program vyučován,
resp. akreditován (čeština nebo angličtina).

(8)

Uchazeč potvrzuje svým podpisem na přihlášce správnost a pravdivost všech uvedených údajů. Údaje uvedené
v informačním systému a v papírové podobě přihlášky musí být shodné.

(9)

Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, pokud budou všechny sekce přihlášky v informačním systému označeny
za kompletní, po doručení papírové podoby přihlášky na studijní oddělení, po kontrole správnosti všech údajů
a zaevidování platby studijní referentkou. Tuto skutečnost potvrdí studijní referentka v informačním systému tím, že
označí sekci „Papírová podoba e-přihlášky“ jako kompletní.

(10) Nedostatky v přihlášce vyplněné v informačním systému či v papírové přihlášce zaslané na studijní oddělení odstraňuje
uchazeč o studium na základě výzvy a pokynů studijního oddělení děkanátu fakulty. Řádné a včasné neodstranění
nedostatků může mít za důsledek zastavení přijímacího řízení. Přijímací řízení bude také zastaveno v případě podání
přihlášky ke studiu bez uhrazeného poplatku spojeného s přijímacím řízením.
(11) V případě potřeby má děkan fakulty právo prodloužit dobu pro podávání přihlášek ke studiu v doktorských studijních
programech. Tato informace musí být zveřejněna na úřední desce a na webové stránce fakulty www.af.mendelu.cz.
§4
Obecné podmínky přijímacího řízení
(1)

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním
programu nebo vzdělání dosažené podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách.

(2)

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty. Poradním orgánem je
přijímací komise.

(3)

Děkan fakulty a jím jmenovaná přijímací komise mají ve své pravomoci zahraničním uchazečům modifikovat způsob
přijímací zkoušky a posoudit kvalifikaci uchazeče na základě zaslaných doplňujících dokumentů s tím, že musí být mj.
ověřena potřebná jazyková znalost dle § 3, odst. 6 a 7. Děkan může, z důvodů hodných zvláštního zřetele, přijímací
zkoušku případně prominout na základě písemné žádosti doručené před termínem přijímací zkoušky.

(4)

Náhled výsledků přijímacího řízení je uchazeči dostupný prostřednictvím informačního systému.

(5)

Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 5 zákona o vysokých
školách. Vysoká škola není povinna před vydáním rozhodnutí ve věci vyrozumět uchazeče o možnosti vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí/oznámení o splnění podmínek přijímacího řízení je uchazeči o studium
doručováno v souladu s obecně závaznými předpisy. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 zákona o vysokých
školách vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím
informačního systému vysoké školy, pokud uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil; za den
doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí
v informačním systému uchazeči.

(6)

Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a byl přijat ke studiu, je pozván k zápisu do studia. V den zápisu je
povinen dodat ověřenou kopii magisterského diplomu. Povinnost dokládat dosažené vzdělání se nevztahuje na
absolventy Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kteří ukončili studium v roce 2022.

(7)

V případě, že přijatý uchazeč nevykoná v řádném termínu úspěšně státní závěrečnou zkoušku magisterského
studijního programu nezbytnou pro zápis do doktorského studia, pozbývá oznámení o přijetí, zaslané do úložiště
uchazeče dostupného prostřednictvím informačního systému, platnost, a nelze se zúčastnit zápisu do studia.

(8)
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Uchazeč, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, splnil podmínky přijímacího řízení a byl
přijat ke studiu, je povinen v den zápisu dodat ověřenou kopii zahraničního diplomu, jeho ověřený překlad provedený
soudním překladatelem a ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.
Jestliže uchazeč, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, nedoloží požadované dokumenty
ve lhůtě 100 dnů od prvního řádně stanoveného termínu zápisu do studia, bude přijímací řízení zastaveno.

(9)

O termínu zápisu do studia bude uchazeč o studium informován v pozvánce zaslané jako příloha e-mailu a zveřejněné
na webové stránce fakulty. Podle harmonogramu pro akademický rok 2022/2023 se zápis do studia koná dne
15. 9. 2022, následuje povinný seminář „Úvod do doktorského studia“. Před termínem zápisu nebudou vydávána žádná
potvrzení o studiu.

(10) Uchazeči o studium, který nesplnil podmínky pro přijetí ke studiu, je vydáno rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeči, u kterého
nebylo možné ověřit splnění podmínek pro přijetí ke studiu, je vydáno usnesení o zastavení přijímacího řízení. Tyto
písemnosti jsou uchazeči o studium doručovány v souladu s obecně závaznými předpisy.
(11) Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Univerzita může namísto umožnění nahlížet do spisu
poskytnout uchazeči kopii spisu.
(12) Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolacím správním orgánem je
rektor. Odvolání se podává prostřednictvím děkana.
§5
Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech
(1) Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška.
(2) Přijímací zkouška se koná dne 22. 6. 2022 ve všech doktorských studijních programech. Konkrétní čas přijímací zkoušky
bude každému uchazeči stanoven individuálně v dostatečném časovém předstihu a oznámen prostřednictvím aplikace
v informačním systému.
(3) Uhrazený poplatek spojený s přihláškou ke studiu se v případě neúčasti uchazeče u přijímací zkoušky nevrací.
(4) Přijímací zkoušky do doktorského studia jsou ústní a konají se před zkušební komisí jmenovanou děkanem fakulty.
(5) Zkušební komise ohodnotí odborné znalosti uchazeče, jeho předpoklady k vědecké práci na základě jeho dosavadní
vědecké, publikační a další tvůrčí činnosti hodnocením doporučen – nedoporučen.
Komise stanoví pořadí doporučených uchazečů v příslušném doktorském studijním programu a předá děkanovi fakulty
k rozhodnutí.
(6) V případě potřeby má děkan fakulty právo změnit termín konání přijímací zkoušky a formu přijímací zkoušky ke studiu
v doktorských studijních programech, případně od ústní přijímací zkoušky upustit. Tato informace musí být zveřejněna
na úřední desce a na webové stránce fakulty www.af.mendelu.cz.
§6
Závěrečná ustanovení
(1) Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje se studijním oddělením děkanátu fakulty
(v přezkumném řízení s rektorem univerzity) pouze uchazeč.
(2) Děkan si vyhrazuje právo vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení do doktorského studia. V takovém případě bude informace
zveřejněna na úřední desce a na internetové adrese www.af.mendelu.cz.
(3) Zprávu o průběhu přijímacího řízení dle § 50 odst. 9 zákona o vysokých školách zveřejní fakulta na www.af.mendelu.cz.
(4) V případě zájmu o studium kontaktujte Bc. Alenu Martauzovou, tel. 545 133 114, e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz.
(5) Přihlášku s povinnou přílohou lze ve stanoveném termínu zasílat na adresu:
Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Studijní oddělení děkanátu
Zemědělská 1
613 00 Brno
Česká republika
Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA“.
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(6) Tyto podmínky přijetí k doktorskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně nabývají platnosti
dnem schválení Akademickým senátem fakulty.

doc. Ing. Pavel
Ryant Ph.D.
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