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Článek 1
Obecné informace
Přijímací řízení do doktorských studijních programů se pro akademický rok 2016/2017
vyhlašuje pro následující studijní programy uskutečňované na Fakultě technologické (dále jen
„FT“) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB ve Zlíně“) v českém jazyce:
P 2808 Chemie a technologie materiálů
obor
2808V006 Technologie makromolekulárních látek
P 2901 Chemie a technologie potravin
obor
2901V013 Technologie potravin
P 3909 Procesní inženýrství
obor
3909V013 Nástroje a procesy
(dále jen „doktorské studijní obory“)
V případě přidělení akreditace nových studijních programů či oborů na Fakultě technologické
bude umožněno přijímání i do těchto nových studijních programů a oborů.
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Článek 2
Podmínky pro přihlášení uchazeče
(1) Přihlášku ke studiu pro doktorské studijní obory mohou podávat uchazeči, kteří
úspěšně ukončili vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo jsou
studenty posledního ročníku magisterského studia na vysoké škole a v akademickém roce
2015/2016 toto studium řádně ukončí (pokud Státní závěrečná zkouška proběhne až po
1. termínu přijímací zkoušky, může si uchazeč podat přihlášku na 2. termín přijímacího řízení
za předpokladu, že bude mít magisterské studium do tohoto termínu úspěšně ukončeno).
Uchazeči, kteří úspěšně ukončili vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
na zahraniční vysoké škole (mimo VŠ Slovenské republiky) musí postupovat dle SR/10/2014.
Přihlášky ke studiu pro uvedené studijní programy přijímá Oddělení pro vědu a výzkum FT
UTB ve Zlíně, Vavrečkova 275, 760 01 Zlín elektronickou formou (pořízením e-přihlášky)
s následným dodáním vytištěné přihlášky a nutných příloh uvedených v čl. 2 odst. (4). Termín
pro odevzdání přihlášky na Oddělení pro vědu a výzkum FT je pro 1. kolo přijímacího řízení
31. 5. 2016, pro 2. kolo přijímacího řízení 5. 8. 2016 a pro 3. kolo přijímacího řízení
14. 10. 2016.
(2) Elektronickou přihlášku lze podat na webové adrese www.eprihlaska.utb.cz. Při
vyplňování e-přihlášky si uchazeč volí studijní program, studijní obor, předběžně vybrané
téma disertační práce, školitele a formu studia (prezenční nebo kombinovanou). Témata
budou zveřejněna od 1. 3. 2016 na webových stránkách www.utb.cz/ft/prijimacky-phd.
(3) Uchazeč spolu s přihláškou odevzdá doklad o zaplacení nevratného administrativního
poplatku 430 Kč.
Údaje pro platbu:
Název banky: Komerční banka Zlín
Číslo účtu: 27-1925270277/0100
Variabilní symbol: 2903602990
Specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
Konstantní symbol: 0379 (platba složenkou), 0558 (platba bankovním převodem)
IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
Absolventům magisterských studijních programů uskutečňovaných na FT UTB ve Zlíně
se administrativní poplatek promíjí. Vytištěné přihlášky se všemi náležitostmi včetně dokladu
o zaplacení administrativního poplatku musí být doručeny osobně či doporučeně poštou na
Oddělení pro vědu a výzkum do termínů pro odevzdávání přihlášek. Doručením kompletní
přihlášky se všemi náležitostmi je zahájeno přijímací řízení. V zájmu každého uchazeče
o studium proto je kontrola, zda byla elektronická přihláška přijata a zda byl přijat rovněž
administrativní poplatek. V případě nejasností musí uchazeč kontaktovat Oddělení pro vědu a
výzkum na adrese vojackova@ft.utb.cz.
(4) Dále každý uchazeč doloží úředně ověřenou kopii VŠ diplomu (absolventi ak. roku
2015/2016 sdělí termín Státní závěrečné zkoušky a dodají náhradní doklad o úspěšném
ukončení studia), životopis, soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních
výsledků odborné činnosti, příp. doklad o jazykových znalostech.
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(5) Přihlášení uchazeči budou písemně vyzváni k účasti na přijímacím řízení, nejpozději
14 dnů před jeho termínem (s výjimkou třetího termínu přijímacího řízení).
(6) Přijímací komise, které se sestávají z předsedy oborové rady, školitelů, na jejichž téma
se uchazeč hlásí, a dalších odborníků jmenovaných děkanem fakulty, vypracují návrh na
přijetí uchazečů. O přijetí uchazečů rozhoduje děkan FT.
Článek 3
Přijímací řízení
(1) První termíny přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory pro akademický rok
2016/2017 se uskuteční v posledním týdnu měsíce června 2016 nebo v prvním týdnu
měsíce července 2016. Druhé termíny přijímacího řízení se budou konat v posledním týdnu
měsíce srpna 2016 nebo v prvním týdnu měsíce září 2016. Třetí termíny přijímacího řízení
se budou konat v posledním týdnu měsíce října 2016.
(2) Uchazeči, který byl přihlášen na první termín přijímacího řízení a nemohl se ho ze
závažných a doložených zdravotních či osobních důvodů zúčastnit, lze povolit absolvování
druhého termínu v srpnu/září jako náhradního. Uchazeči, který byl přihlášen na druhý termín
přijímacího řízení a nemohl se ho ze závažných a doložených zdravotních či osobních důvodů
zúčastnit, lze povolit absolvování třetího termínu v říjnu jako náhradního. Náhradní termín
třetího kola přijímacího řízení nebude vyhlášen.
(3) Náplní ústní přijímací zkoušky jsou především otázky k zaměření studia
a předběžnému tématu disertační práce, problematice specializace vážící se k oboru studia,
ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti. Náplní písemné zkoušky je ověření znalostí
anglického jazyka.
(4) S výsledkem přijímacího řízení budou uchazeči seznámeni neprodleně po jeho
schválení děkanem fakulty, a to dopisem do vlastních rukou. Nepodaří-li se rozhodnutí
doručit, je vyvěšeno na úřední desce fakulty. Datum jeho vyvěšení je dnem doručení.
(5) Uchazeči mohou požádat o přezkoumání rozhodnutí dle § 50, odst. 7 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení. Žádost o
přezkoumání se podává děkanovi FT, který rozhodnutí vydal. Děkan může sám žádosti
vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi.
(6) Uchazeči mohou nahlédnout do svých materiálů v termínu, který jim bude sdělen na
základě písemné žádosti v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

Článek 4
Zápis do studia
Termín zápisu do studia bude uchazečům sdělen v rozhodnutí o přijetí do studia.
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Článek 5
Přijímání zahraničních studentů
Přijímání zahraničních studentů do programů akreditovaných na FT se řídí samostatnými
předpisy, zejména SR/24/2011 „Studium zahraničních studentů ve studijních programech
uskutečňovaných v českém jazyce“ (viz Úřední deska UTB ve Zlíně) a navazujícími vnitřními
předpisy a normami Fakulty technologické.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
Tato Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení do doktorských studijních programů
uskutečňovaných v českém jazyce pro ak. rok 2016/2017 na FT UTB ve Zlíně byla schválena
Akademickým senátem FT UTB dne 12. 10. 2015. Směrnice nabývá účinnosti dnem
13. 10. 2015.

……………………………………
Ing. Michal Staněk, Ph.D.
předseda akademického senátu FT

…………………………………….
doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
děkan FT
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