Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení
pro akademický rok 2017/2018
pro doktorský studijní program Pedagogika, studijní obor Pedagogika, forma studia
prezenční a kombinovaná.
Schváleno Akademickým senátem Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně dne 11. 1. 2017.

1. Obecné informace
Studijní program Pedagogika, obor Pedagogika je uskutečňován Fakultou humanitních studií
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „FHS UTB“). Přijímací řízení organizuje Referát
pro tvůrčí činnost a vnější vztahy FHS UTB, Mostní 5139, 760 01 Zlín. Při přijímacím řízení
postupuje FHS UTB v souladu s § 48 až 50 zákona 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 v souladu s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně.
2. Požadavky na uchazeče
2.1 Přihláška se podává elektronicky na www.eprihlaska.utb.cz do 28. 6. 2017. Uchazeč volí
v přihlášce typ studia (doktorský), název studijního programu (Pedagogika), studijního oboru
(Pedagogika) a formu studia (prezenční nebo kombinovaná). Doručením přihlášky
prostřednictvím výše uvedené webové adresy je zahájeno přijímací řízení.
2.2 Podmínkou přijetí a následného zápisu ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském
studijním programu nejpozději v akademickém roce 2016/2017 a publikační nebo jiná odborná
činnost v oblasti pedagogiky, předložení výzkumného projektu disertační práce (jejího tématu,
cílů, výzkumného designu, výzkumných metod seznam použité literatury) a úspěšné
absolvování přijímací zkoušky.
2.3 Uchazeči, kteří absolvovali zahraniční vysokou školu (kromě slovenských škol), musí
doložit úředně ověřené a do českého jazyka přeložené doklady o ukončeném vysokoškolském
vzdělání. Tyto doklady musí být nostrifikovány v souladu se zákonem a s příslušnou směrnicí
rektora. Cizinci prokazují svou připravenost studovat v českém jazyce absolvováním přijímací
zkoušky v českém jazyce.
2.4 Součástí přihlášky je:
- strukturovaný životopis,
- úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu,
- kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, příp. dodatku k diplomu,
- soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti
v oblasti pedagogiky, příp. i posudky těchto prací,
- výzkumný projekt disertační práce v souladu s návrhy témat disertačních prací pro
akademický rok 2017/2018 zveřejněných na http://www.utb.cz/fhs/chcistudovat/doktorske-studium (doručený v elektronické podobě ve formátu PDF),
- doklad o jazykových znalostech (certifikát), pokud uchazeč takový certifikát vlastní.

2.5 V přihlášce se nevyplňuje prospěch ze střední školy, je však nutno uvést údaj
o absolvované vysoké škole. Uchazeč musí dodat všechny požadované doklady uvedené
v odst. 2.4 této směrnice nejpozději do 28. 6. 2017 na Referát pro tvůrčí činnost a vnější
vztahy FHS. Žádné součásti přihlášky se uchazečům nevracejí.
3. Organizace přijímacího řízení
3.1 Uchazečům bude nejpozději 30. 6. 2017 odeslána elektronicky pozvánka k přijímací
zkoušce s přesným termínem a místem konání zkoušky. Náhradní termín nebude stanoven. Před
zahájením přijímací zkoušky musí uchazeč prokázat svoji totožnost platným osobním
dokladem (občanský průkaz, pas).
3.2 Poplatek činí 480 Kč (ekvivalent 18 eur) a je třeba ho poukázat na bankovní účet u KB Zlín:
27-1925270277/0100,
IBAN:
CZ7501000000271925270277,
SWIFT
(BIC):
KOMBCZPPXXX, majitel účtu: UTB ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín,
variabilní symbol: 6903602990, specifický symbol: oborové číslo uchazeče generované
v elektronické přihlášce. Tento poplatek se v žádném případě nevrací. Uchazeč je povinen
zkontrolovat si v režimu pořizování e-přihlášky přijetí platby a případnou reklamaci uplatnit
doložením originálu dokladu o platbě na Referátu pro tvůrčí činnost a vnější vztahy FHS do
4. 7. 2017.
Uchazeč o studium, který neuhradí výše uvedený poplatek, nebo uchazeč, k jehož přihlášce
nebude přiřazen poplatek ve výše uvedené lhůtě, bude studijním oddělením vyzván k jeho
úhradě. Neuhradí-li uchazeč o studium poplatek ani v dodatečné lhůtě stanovené ve výzvě,
přijímací řízení bude zastaveno.
4. Specifikace přijímací zkoušky
4.1 Zkušební komisi a komisi pro přijímací zkoušky, která podává návrh na přijetí uchazeče,
jmenuje děkanka FHS do 2. 6. 2017. O přijetí uchazeče rozhoduje děkanka.
4.2 Termín přijímací zkoušky: 4. 7. 2017.
4.3 Přijímací zkouška je komisionální a jejím účelem je ověřit předpoklady uchazeče k vědecké
práci. Uchazeč o studium zde prokazuje orientaci v oboru pedagogika a komunikační
dovednosti v anglickém jazyce.
Uchazeč vede s členy komise rozpravu nad předloženým a prezentovaným výzkumným
projektem disertační práce.
Zkouška z anglického jazyka je písemná i ústní. Je zaměřena na porozumění odbornému textu
v anglickém jazyce a jeho interpretaci.
4.4 Celkové hodnocení přijímací zkoušky je vyjádřeno součtem bodů za:
- předložený výzkumný projekt disertační práce (maximálně 30 bodů),
- prezentaci a diskusi k projektu (maximálně 10 bodů) a
- zkoušku z anglického jazyka (maximálně 10 bodů).
Maximálně lze získat celkem 50 bodů. Uchazeči, kteří získají min. 30 bodů, prospějí
u přijímací zkoušky, budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů a v tomto pořadí přijímáni.

5. Počet přijímaných uchazečů
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro jeden ročník je pět. V případě, že nebude
naplněna kapacita oboru, může děkanka FHS vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení za stejných
podmínek uvedených v této směrnici. Informace o něm budou zveřejněny na úřední desce FHS.
Uchazeči z druhého kola doplní plánovaný počet studentů oboru.
6. Zveřejnění výsledků
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 14. 7. 2017 na úřední desce FHS.
Přijatí uchazeči obdrží do vlastních rukou rozhodnutí o přijetí ke studiu.
Nepřijatým uchazečům bude do vlastních rukou zasláno písemné rozhodnutí neprodleně
po zasedání přijímací komise. Součástí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí je i odůvodnění a poučení
o možnosti uchazeče se odvolat. Nepodaří-li se rozhodnutí doručit, je vyvěšeno na úřední desce
FHS. Po uplynutí 15 dnů od zveřejnění na úřední desce se rozhodnutí považuje za doručené.
7. Závěrečná ustanovení
Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Vysoká škola může namísto
umožnění nahlížet do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
ke studiu musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle § 50 odst.
4 zákona. Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.
Odvolacím správním orgánem je rektor. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí
a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy vysoké
školy a fakulty a s podmínkami přijetí ke studiu stanovenými vysokou školou nebo fakultou.
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