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METODICKÝ LIST 

PRODĚKANA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A DOKTORSKÉ STUDIUM  
 

Tento metodický list se týká doktorských studentů programu Informatika, se začátkem studia do 
r. 2019 vč., přijatých do oborů Informatika, Počítačové systémy a technologie. 

Od r. 2020 se mění obory doktorského studia na specializace. 

Studijní obory dotčené změnou: 

• Informatika – nová specializace Fundamenty informatiky 

• Počítačové systémy a technologie – nová specializace Technologie a metodologie 
počítačových systémů 

V období 1. – 15. 2. 2020 se převádějí všichni doktorští studenti do nových nástupnických 
specializací dle svého současného oboru, forma studia zůstává nezměněna. 

Převod se týká všech doktorských studentů, vč. studentů s přerušeným stavem studia. Výjimku 
tvoří studenti, kteří do 31. 5. 2020 odevzdají disertační práci a přihlášku k její obhajobě a o tomto 
svém úmyslu uvědomí OVV do 24. 1. 2020. 

Z důvodu dostudování /absolvování doktorských studentů, kteří plánují odevzdání disertace na 
jaře 2020, v původních oborech, končí platnost těchto oborů až k 31. 12. 2020 a v souvislosti s tím 
i působnost Oborové rady ve starém složení (navrhuje komise pro obhajoby disertací v těchto 
oborech). 

Změny oproti stávajícímu studijnímu plánu: 

Předměty – viz přiložená tabulka 
– dosud odstudované předměty, vč. kreditové zátěže, se automaticky započítávají 

v nástupnických specializacích. V případě zrušených předmětů kódů D* se kredity 
započítají novému předmětu DINDIV. 

Stáže – nově vzniká povinnost absolvovat alespoň jeden měsíc zahraniční stáže v průběhu 
studia. 

 – již zavedené v ISu se automaticky započítávají 
– na základě individuální žádosti převedených studentů, lze novou povinnost 

zahraniční stáže (povinnost vyplývá z nařízení vlády/ze zákona) v rámci nové 
specializace prominout; žádost se podává přes Oddělení výzkumu, vývoje a 
doktorského studia do 31. 8. 2020; po tomto termínu je bez včas podané žádosti 
splnění zahraniční stáže povinné i pro studenty, kteří začali studovat do r. 2019. 

SDZ  – automaticky se uznává/převádí 
– přihlášky odevzdané v lednu 2020 pro SDZ na jaro 2020 (a dále) se budou podávat 

v rámci nově akreditovaných specializací, okruhy se nemění; spadá pod novou 
Oborovou radu.  
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Kontrola Individuálního studijního plánu (ISP) v lednu / únoru 2020 

Kontrolu provádí staré oborové komise v lednu 2020 (zasedají v lednu, kdy jsou studenti 
ještě ve starých oborech) a následně stará Oborová rada předá jejich stanoviska nové 
oborové radě, která je zkontroluje a schválí v únoru 2020. 

 
 
V Brně dne 25. listopadu 2019 
 
 

prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. 
proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium 

 



Změny v phd předmětech pro nové specializace

POVINNÉ PŘEDMĚTY

předmět popis předmětu hodnocení opakovaný zápis

DINDIV za semestr za studium Předmět zahrnuje:  Zápočet uděluje školitel ano

Individual Research Plan 15 - 40 kr.  > = 215 kr. přípravu disertace (DPDIS), 

cizojazyčnou přednášku (DCIPR),

přípravu publikace (DPUBL),

aktivity v rámci výzkumných skupin školitelů (laboratoře),

pomoc při výuce (DPOMV)

DZAST za min. 10 dnů za studium ano

Zahraniční stáž 4 kr. 12 až 36 kr.

DUVOD za semestr Zápis povinně v 1. semestru Zápočet uděluje vyučující předmětu ne

Úvod do doktorského studia 2 2 Vyučován blokově

DACSE za semestr Zápis povinně v 1. semestru Zápočet uděluje vyučující předmětu ne

2 2

DTEDI za semestr ne

Příprava tezí disertační práce 7 7

VOLITELNÉ  PŘEDMĚTY

předmět popis předmětu hodnocení opakovaný zápis

DINKOL za semestr Přednášky významných odborníků Zápočet uděluje vyučující předmětu ano

Informatické kolokvium a Seminar Series1 Informatické kolokvium a Seminar Series, Informatics Colloquium and Seminar Series

DUCIT za semestr Zápočet uděluje vyučující předmětu ne

Praktikum vedení cvičení 3

DSOKL za semestr Měkké dovednosti Zápočet uděluje vyučující předmětu ne

Soft Skills 5 předmět je vypisován nepravidelně

VV041 za semestr Zápočet uděluje vyučující předmětu ne

English for Academic Purposes 2

VV043 za semestr Zápočet uděluje vyučující předmětu ne

Academic Writing in English 5

kredity

Předmět zahrnuje pobyt na zahraničním výzkumném pracovišti - 

univerzita, firma, Erasmus pobyt, …                          (NE - letní 

škola, konference, workshop).                    Doporučení FI - 

absolvovat stáž alespoň na 3 měsíce.

Uznání a relevantnost stáže posoudí školitel a 

proděkan. Hodnocení zadá na jejich pokyn OVV. 

Student dodá potvrzení o absolvování stáže ze 

zahraničního pracoviště(min. 30 dnů stáže 

za studium)

Academic Communication Skills in 

English

za každých 

dokončených 5 

dnů další 2 kr.

Předmět zahrnuje sepsání tezí disertační práce a absolvování 

semináře. 

Zápočet uděluje OVV za odevzdané teze

kredity



PŘEDMĚTY KE ZRUŠENÍ

předmět popis předmětu hodnocení nástupnický předmět

DPDIS za semestr za studium ZRUŠIT Hodnocení uděluje školitel DINDIV

Příprava disertační práce 5 až 40 =160

DCIPR za semestr ZRUŠIT Hodnocení uděluje školitel DINDIV

Cizojazyčná přednáška 5

DPUBL za semestr ZRUŠIT Hodnocení uděluje školitel DINDIV

Příprava publikace 5

DVVVT za semestr ZRUŠIT DINDIV

7

DVBDP za semestr Hodnocení uděluje školitel DINDIV

Vedení bc./mgr. práce 2 až 4

DEXTPR za semestr za studium ZRUŠIT Hodnocení uděluje OVV na pokyn školitele není

Předmět z jiné VŠ 3  < 9

FMDSA za semestr ZRUŠIT není

1 Přednášky zahraničních hostů

DPOMV za semestr ZRUŠIT Hodnocení uděluje školitel DINDIV

Pomoc při výuce 2 až 8 / 1 až 4 hod týdně

DBLOK za semestr ZRUŠIT DINDIV

Přednáška zahraničního experta 2 až 4 Předmět vypisován dle aktuálních možností

"Laboratoře" za semestr ZRUŠIT Hodnocení uděluje školitel DINDIV

DEMBSY, DFOME, DMKZI, DPITS, 5

DMPOS, DMZDD, DRPSEC,

DPGZO, DZPJUI, DPOSO

Vedení výzkumně-vývojového 

týmu

Seminar on Formal Models, 

Discrete Structures and Algorithms

ZRUŠIT                                                                                                                    

Za vedení závěrečné práce, nemusí být odevzdaná

kredity


