Pokyny k plnění studijních povinností DSP
na FVL VFU Brno v souvislosti s
Kreditovým hodnocením studenta DSP na FVL
(podle nového studijního řádu DSP VFU, platného od 1. září 2007)

schválené VR FVL dne 24. 3. 2015
1) Propedeutika vědecké práce je zajišťována akademickou, vědecko-výzkumnou (např. AV ČR,
VÚVL, CEITEC apod.), případně jinou institucí nebo v případě zahraničních studentů doloží
znalost postupů vědecké práce, případně ekvivalentní certifikát, a to po předchozím
projednání a schválení příslušnou OR. Splnění této aktivity student doloží potvrzením o
návštěvě semináře, přednášek apod., který předloží svému školiteli, resp. příslušné OR.
2) Zkoušku z cizího jazyka (angličtina, němčina) je povinen student vykonat v prvním ročníku
studia. Vlastní zkoušku zajišťuje Ústav cizích jazyků VFU Brno, který vypíše termíny zkoušky
na základě předchozí domluvy studenta. Absolvování zkoušky je podmíněno doložením
písemného protokolu ze zkoušky s uvedením dílčích otázek zkoušení. Zkouška z cizího jazyka
může být nahrazena potvrzením, které prokazuje vyšší úroveň znalosti cizího jazyka (složení
zkoušky minimálně na úrovni B1 v rámci mezinárodních zkoušek dle SERR – Společný
evropský referenční rámec pro jazyky, nebo prokáže, že je rodilý mluvčí v cizím jazyce).
3) Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných
zvířat dle §15d odst. 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., nebo obdobný kurz zaměřený na
získání způsobilosti k činnosti s pokusnými zvířaty, je povinen absolvovat student lékařsky
zaměřených oborů, nebo v případě zahraničních studentů doloží způsobilost k činnosti
s pokusnými zvířaty. Studenti (VŠ absolventi nebiologických oborů), kteří nesplňují zákonné
podmínky pro absolvování tohoto kurzu, mohou alternativně navštívit jiný odborně
zaměřený kurz. Tento kurz se musí tematicky vztahovat k předmětu doktorské práce v
kumulativní délce min. 3 dnů, a to po předchozím projednání a schválení příslušnou OR.
4) Literární rešerše musí být tematicky zaměřena k předmětu disertační práce. Strukturálně je
členěna na tyto části: titulní list, úvod, hlavní část, závěrečná část (souhrn), seznam použité
literatury, event. přílohy. Rozsah rešerše 20 až 25 normostran (tj. 1 řádek = 60 znaků, 1
strana = 30 řádků), viz příslušné normy (např. ISO 690, ISO 690-2). Po projednání obsahu a
formy této rešerše příslušnou OR, udělí školitel studentovi patřičný počet kreditů dle
platného Kreditového hodnocení studenta DSP FVL.
5) Minimálně tři specializační zkoušky v příbuzných oborech k tématu práce je student povinen
absolvovat během studia. Seznam specializačních zkoušek v rámci jednotlivých oborů DSP
studia na FVL VFU Brno organizuje a garantuje příslušná OR a je uveden v příloze 1. Potvrzení
kreditového ohodnocení studenta po absolvování zkoušek je podmíněno doložením
protokolu ze zkoušení s uvedením dílčích otázek ze zkoušení.
6) K obhajobě disertační práce bude připuštěn student v případě, že získá min. 180 kreditů z
předepsaných povinných aktivit (činností) a min. 60 kreditů z povinně volitelných aktivit
během standardního 4letého studia a doloží minimálně jednu prvoautorskou vědeckou
publikaci s IF tematicky se zaměřením k tématu disertační práce. Prvoautorskou publikaci s
IF k tématu práce může student doložit v jakémkoli ročníku studia, nejpozději však v
posledním ročníku studia (minimálně doložením potvrzení o přijetí této publikace k tisku) tak,
aby bylo možno v souladu s platným Studijním a zkušebním řádem doktorských studijních
programů na VFU Brno ze dne 4. května 2007 v daných termínech v rámci čtyřleté standardní

doby studia obhájit disertační práci a složit státní doktorskou zkoušku. V rámci povinně
volitelných aktivit jsou kreditově hodnoceny pouze prvoautorské či spoluautorské publikace
ve vědeckých či recenzovaných odborných periodicích.
7) Disertační práci musí student odevzdat tak, aby bylo možno v souladu s platným Studijním a
zkušebním řádem doktorských studijních programů na VFU Brno ze dne 4. května 2007
v daných termínech v rámci čtyřleté standardní doby studia ji obhájit disertační práci a složit
státní doktorskou zkoušku. Disertační práce musí splňovat požadavky v souladu s čl. 11
Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů na VFU Brno ze dne 4. května
2007.

Tímto se zrušují Pokyny k plnění studijních povinností DSP na FVL VFU Brno v souvislosti s
Kreditovým hodnocením studenta DSP na FVL (podle nového studijního řádu DSP VFU, platného
od 1. září 2007) schváleným VR FVL dne 12. 11. 2013 ze dne 12. 11. 2013.
Tyto Pokyny k plnění studijních povinností DSP na FVL VFU Brno v souvislosti s Kreditovým
hodnocením studenta DSP na FVL (podle nového studijního řádu DSP VFU, platného od 1. září
2007) schválené VR FVL dne 24. 3. 2015 nabývají účinnosti dnem schválení Vědeckou radou FVL
VFU Brno, a to 24. 3. 2015.

V Brně dne 24. 3. 2015

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
děkan

