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Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů 

na FSI VUT v Brně 
 

 

 

Úvod 

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI (dále Hodnocení) vychází 
především z údajů uvedených v informačním systému VUT (Apollo). Pravdivost údajů kontrolují a 
potvrzují školitelé jednotlivých doktorandů. V případě nejasností a pochybností je student DSP 
povinen na požádání předsedy oborové rady nebo proděkana pro tvůrčí činnost doložit uváděné údaje, 
dokládány jsou výstupy tvůrčí činnosti (výpisy z Apolla, databáze ISI Web od Science, Scopus,…), 
potvrzení o akceptaci publikace apod. 

 

Hodnocení práce doktorandů: 

Hodnocení doktorandů se provádí jednou ročně, zpravidla k 31. 8. příslušného roku. Do uvedeného 
termínu doktorand vyplní v informačním systému Apollo formulář „Roční hodnocení doktoranda“, 
viz. Příloha I, adresa. Pokud doktorand nedodrží tento termín, bude mu pozastaveno vyplácení 
stipendia (presenční forma studia) a nebude zapsán do vyššího ročníku. Školitel doplní a zkontroluje 
Hodnocení svých doktorandů a předá je do 15. 9. daného roku ve vytištěné formě s podpisy 
doktoranda a svým do 15. 9. řediteli příslušného ústavu. Ředitelé ústavů mají možnost vyjádřit se ke 
zpracovanému hodnocení a podepsané Hodnocení předají do 30. 9 daného roku na studijní oddělení. 
Na studijním oddělení bude provedena formální kontrola úplnosti a hodnocení budou předána do 10. 
10. daného roku příslušným předsedům oborových rad. Projednání Hodnocení v oborových radách 
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bude provedeno do 30. 10. daného roku. Hodnocení předává předseda oborové rady na studijní 
oddělení k podpisu děkanovi (proděkanovi pro tvůrčí činnosti). Originál Hodnocení se ukládá do spisu 
doktoranda, kopii obdrží cestou školitele i doktorand. V případě sporu rozhoduje s konečnou platností 
děkan FSI VUT v Brně. 

 

Bodovaná činnost doktorandů se vztahuje na tyto oblasti: tvůrčí, studijní a pedagogická (tato není 
povinná, je dána potřebami a možnostmi jednotlivých pracovišť). 

 

V rámci tvůrčí činnosti jsou hodnoceny tyto aktivity: 

- odborné a vědecké publikace v recenzovaných časopisech (stačí potvrzení redakce o přijetí 
článku k publikaci, pak je však nutné tuto skutečnost do formuláře doplnit) 

- odborné a vědecké publikace ve sbornících z konferencí uveřejněných v databázi „Conference 
 Proceedings Citation Index“; 

- technické výstupy (patenty, aplikované výsledky) definované metodikou RVVI; 

- navrhy grantů, projektů (Interní grantová agentura, FRVŠ). 

Z informačního systému Apollo budou používány body VUT. 

 

V rámci studia se hodnotí tyto činnosti: 

- absolvování odborných zkoušek včetně zkoušky z cizího jazyka; 

- absolvování státní doktorské zkoušky; 

- zahraniční stáže (náplň stáže by měla souviset s obsahem DDP). 

 

V  rámci pedagogických aktivit se hodnotí: 

- pedagogická praxe (zpravidla vedení cvičení); 

- vedení bakalářských prací; 

- zpracování posudků závěrečných bakalářských prací. 

 

Počty bodů za jednotlivé výše uvedené aktivity jsou uvedeny v Příloze – Bodové hodnocení činnosti 
doktorandů. Počty bodů se počítají zvlášť pro jednotlivé aktivity a poté se sčítají. Doporučené celkové 
počty bodů po jednotlivých rocích studia jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud doktorandovi po 4 letech PF studia bude povolen přestup do KF studia, pak se na něj vztahují 
kriteria studenta PF. 

 

Textová část hodnocení. 

 Školitel doktoranda se v textové části hodnocení vyjádří ke stavu rozpracovanosti pojednání ke SDZ a 
k průběhu prací na tématu disertační práce. Školitel dále může uvést další aktivity doktoranda, které se 
bezprostředně váží k jeho doktorskému studiu. 

Stanovisko školitele musí obsahovat vyjádření k plnění individuálního studijního plánu (ISP) a 
k dosaženému bodovému hodnocení. V případě neplnění ISP Hodnocení musí obsahovat i opatření na 
odstranění zjištěných nedostatků. 

 

Mimořádná stipendia: 

Mimořádná jednorázová stipendia jsou vyplácena v těchto případech: 

- složení SDZ před ukončením 2. ročníku studia (mimořádné stipendium ve výši 3.000,- Kč); 

- odevzdání DDP nejpozději měsíc před uplynutím standardní doby studia. Mimořádné 
stipendium ve výši 10.000,- Kč se udělí ke dni úspěšné obhajoby DDP; 

- 1000 Kč obdrží každý doktorand - navrhovatel projektu (IGA, FRVŠ apod.); 

- mimořádných úspěchů v oblasti tvůrčí činnosti (návrh podává školitel, schvaluje oborová rada, 
s konečnou platností rozhoduje děkan). 

 

 

 

Schváleno předsedy oborových rad 

 

V Brně 27. července 2012 

Prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c. 

děkan FSI VUT v Brně 

Rok studia Počty bodů (PF) Počty bodů (KF) 

1. 7 3 

2. 21 7 

3. 40 20 

4. 48 24 

5.(6., 7.)  28 

Celkem 48 28 
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Příloha: BODOVÉ HODNOCENÍ ČINNOSTI DOKTORANDŮ 

 

Bodové hodnocení za tvůrčí činnost 
 

Označení Aktivita – druh výsledku  

TČ 1 

 

Publikační výstupy 

Jimp, Jneimp, Jrec, B, D+)- podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných 
organizací*), body budou získávány z Apolla a násobeny čtyřmi (započítává 
se podíl jednotlivých autorů). 

TČ 2 Technické výstupy P, Z, F, G, R - podle Metodiky hodnocení výsledků 
výzkumných organizací, body budou získáván z Apolla (započítává se podíl 
jednotlivých autorů). 

 

+) Některé příspěvky ve sbornících z konferencí jsou uváděny v databázi „Conference Proceedings 
Citation Index“ i s ročním zpožděním. Tyto příspěvky pak nemají v Apollu přiřazeny ani body VUT. 
V těchto případech pak školitelé přiřadí doktorandu odpovídající body (bod G tištěné verze hodnocení, 
kde současně uvedou i rozšířenou citaci příslušného konferenčního příspěvku). 

Pozn. v době podávání žádosti o obhajobu DDP již příspěvek musí být uveden v uvedené databázi. 
*) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 
(ta verze Metodiky, podle které jsou v Apollu přidělovány body VUT). 

 

B Bodové hodnocení za studijní oblast 
 

Označení Aktivita Body 

ST 1 Absolvování odborné zkoušky 1 

ST 2 Absolvování odborné zkoušky v rámci zahraničního studijního pobytu 
(zkouška v cizím jazyku) 

2 

ST 3 Absolvování zkoušky z cizího jazyka 1 

ST 4 Složení SDZ 5 

ST 5 Stáž na zahraničním vědeckém pracovišti 1/měsíc 

ST 6 Krátkodobá stáž (méně než měsíc) na zahraničním pracovišti, jejímž 
výsledkem je společná časopisecká publikace kategorie Jimp, příp. Jneimp 

2 

 

Poznámky 

- Každý doktorand musí absolvovat minimálně 4 odborné zkoušky, doporučují se 2 zkoušky 
z širšího vědního základu a 2(až 4) zkoušky ze specializace. 

- Celkový počet odborných zkoušek by neměl být větší než 6. 
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- Stáž v zahraničí je doporučována všem doktorandům a měla by být absolvována během 
prvních tří let studia.. 

 

C Pedagogická praxe 
 

Označení Aktivita Body 

P 1 Řízená výuka, zpravidla vedení cvičení 1/1h.týden.semestr 

P 2 Vedení bakalářské práce, měla by být vazba na disertační 
práci 

 

4 

P 3 Posudek na bakalářskou práci 1 

 

Započitatelná výuka v průměru 4h./ týden*semestr v 1. až 3. roce studia, do hodnocení se nebude 
započítávat více než 20 bodů za výuku za celou dobu studia. U studentů v KF se nepředpokládá 
zapojení do výuky, nicméně výuka je možná. 

 

Doporučení:  

- výuku neplánovat v 1. semestru studia; 

- bakalářské práce vést maximálně 2x během studia, ne však v posledním roce studia 

 

 

 

Doporučené počty bodů hodnoty po jednotlivých rocích studia v jednotlivých hodnocených 
oblastech 

Tvůrčí činnost Studijní oblast Pedagogická praxe Rok 
studia PF studia KF studia PF studia KF studia PF studia KF studia 

1. 0 - 3 3 4  

2. 2 - 7 7 12  

3. 8 8 12 12 20  

4. 16 12 12 12 20  

5.(6., 7.)  16  12   

Celkem 16 16 12 12 20  

 


