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Článek 1
Obecné informace
Přijímání uchazečů o studium na Fakultě aplikované informatiky (dále jen „FAI“) Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) se řídí zákonem 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“) a Statutem UTB (dále jen „Statut“).
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Článek 2
Podmínky pro přihlášení uchazeče
(1) Přihlášku ke studiu pro aktuálně akreditované doktorské studijní programy (viz
https://fai.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/doktorske-studium/) mohou podávat uchazeči, kteří
úspěšně ukončili vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo jsou
studenty posledního ročníku magisterského studijního programu na vysoké škole
s předpokladem, že studium řádně ukončí před zahájením doktorského studia.
(2) Přihlášku uchazeč podává elektronickou formou (vyplněním e-přihlášky na adrese
https://eprihlaska.utb.cz) s následným dodáním tištěné verze přihlášky a nutných příloh
uvedených v odst. 3 na oddělení tvůrčích činností FAI (Nad Stráněmi 4511, 76005 Zlín).
Lhůta pro podávání přihlášek je zveřejněna ve veřejné části internetových stránek FAI
(https://fai.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/doktorske-studium/).
(3) Při vyplňování e-přihlášky si uchazeč volí studijní program, téma disertační práce,
školitele a formu studia (prezenční nebo kombinovanou). Témata na aktuální akademický rok
budou
zveřejněna
ve
veřejné
části
internetových
stránek
FAI
(https://fai.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/doktorske-studium/). K přihlášce je uchazeč dále
povinen doložit:
§ životopis uchazeče,
§ kopii VŠ diplomu (studenti posledních ročníků magisterských studijních programů
oznámí předpokládaný termín SZZ a přinesou kopii VŠ diplomu, popř. písemné
potvrzení ze studijního oddělení k přijímací zkoušce),
§ soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné
činnosti, příp. i posudky těchto prací, případně doklad o jazykových znalostech.
(4) Uchazeč spolu s tištěnou verzí přihlášky odevzdá doklad o zaplacení poplatku za
úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „poplatek“), který je nevratný a jehož výše je, v
souladu s příslušným ustanoveními Statutu, společně s detaily pro platbu uveřejněna ve
veřejné části internetových stránek FAI (https://fai.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/doktorskestudium/). Poplatek se promíjí uchazečům, kteří ukončí své magisterské studium na FAI v
akademickém roce, který předchází akademickému roku zahájení doktorského studia.
(5) Bude-li přihláška vykazovat nedostatky a/nebo nedoloží-li uchazeč doklady uvedené v
odst. 3, bude vyzván k odstranění těchto nedostatků. Neodstraní-li uchazeč výše uvedené
nedostatky přihlášky v dodatečně stanovené lhůtě, přijímací řízení bude zastaveno, o čemž
bude uchazeč písemně informován.
(6) Přihlášení uchazeči budou vyzváni k účasti na přijímací zkoušce nejpozději 7 dnů před
jejím termínem elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pozvání na přijímací
zkoušku bude rovněž uveřejněno ve veřejné části internetových stránek FAI v sekci
„Aktuality“.
(7) Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v daném akademickém roce je
zveřejněn ve veřejné části internetových stránek FAI (https://fai.utb.cz/studium/prijimacirizeni/doktorske-studium/).
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Článek 3
Přijímací zkouška
(1) Termíny přijímacích zkoušek pro daný akademický rok budou zveřejněny ve veřejné
části internetových stránek FAI (https://fai.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/doktorskestudium/) nejpozději v poslední den lhůty pro podání přihlášek ke studiu.
(2) Přijímací zkouška se skládá z písemné části, zahrnující test znalostí z anglického
jazyka a části ústní. Náplň ústní přijímací zkoušky:
§ odborná diskuze (otázky k zaměření studia a předpokládanému tématu disertační
práce),
§ ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti,
§ ověření znalostí anglického jazyka.
Článek 4
Přijímací komise
(1) Průběh přijímací zkoušky řídí přijímací komise jmenovaná děkanem FAI. Počet všech
členů přijímací komise je minimálně pět. Předsedou přijímací komise je zpravidla garant
oboru. Dalšími členy komise jsou školitelé (případně konzultanti), kteří vypsali témata, které
si uchazeči zvolili a další odborníci z řad docentů a profesorů.
(2) Přijímací komise hodnotí předpoklady uchazečů pro doktorské studium na základě
výsledků přijímací zkoušky, vypracovává zprávu z průběhu přijímací zkoušky obsahující
hodnocení uchazečů a navrhuje děkanovi přijetí uchazečů.
(3) Přijímací komise je usnášení schopná, jsou-li přítomny alespoň tři pětiny ze všech
jmenovaných členů.
(4) Jednání komise je neveřejné.
(5) Usnesení komise se provádí hlasováním, přičemž pro přijetí usnesení je zapotřebí
nadpoloviční většiny všech přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů je rozhodující
hlas předsedy.
Článek 5
Zveřejnění výsledků
(1) Do deseti pracovních dní po zasedání přijímací komise je všem uchazečům zasláno
písemné rozhodnutí děkana FAI do vlastních rukou (§ 50 odst. 4 zákona). Nepodaří-li se
rozhodnutí doručit, je doručeno veřejnou vyhláškou. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou.
(2) Uchazeč o studium se může proti rozhodnutí děkana FAI odvolat ve lhůtě do 30 dnů
ode dne jeho doručení. Další postup je upraven v § 50 zákona.
Článek 6
Zápis do studia
Termín zápisu do studia bude uchazečům sdělen v rozhodnutí o přijetí ke studiu.

SD/01/20 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorské studijní programy uskutečňované v
českém jazyce na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
str. 3

Vnitřní normy Fakulty aplikované informatiky

Článek 7
Přijímání zahraničních studentů
(1) Přijímání zahraničních studentů – cizinců (občané s cizí státní příslušností mimo
občanů Slovenské republiky) do doktorských studijních programů realizovaných v češtině a
uskutečňovaných na FAI probíhá v souladu se směrnicí rektora „Studium zahraničních
studentů ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce“ (viz Úřední deska
UTB ve Zlíně).
(2) Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a pravidla pro posouzení zahraničního
vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na UTB jsou upravena příslušnými
směrnicemi rektora (viz Úřední deska UTB ve Zlíně).
(3) Připravenost studovat v českém jazyce dokládají cizinci, kteří absolvovali předchozí
studium na zahraniční vysoké škole, osvědčením o vykonání zkoušky z českého jazyka
minimálně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Článek 8
Platnost
Tato vnitřní norma nabývá platnosti po schválení akademickým senátem FAI a nahrazuje
směrnici děkana č. SD/03/18, která se tímto zrušuje.

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., v. r.
předseda akademického senátu FAI
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