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Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Veřejná prezentace doktorandů je nedílnou součástí systému hodnocení a kontroly studia v rámci
doktorského studijního programu FaVU VUT a je součástí kolokviální zkoušky v předmětech
Doktorandské kolokvium 1 a Doktorandské kolokvium 2.

(2)

Pro studenty 1. a 2. ročníku prezenční i kombinované formy doktorského studia je veřejná
prezentace povinná a účastní se jí rovněž školitel/ka.

(3)

Cílem veřejné prezentace je představit dosavadní výsledky a postup zpracování disertační práce
a náležitou formou je dokladovat.

(4)

Prezentace dálkovým přístupem je možná pouze v případě zahraničního studijního pobytu
doktoranda. Výjimku schvaluje oborová rada.

(5)

Termín veřejné prezentace je určen časovým plánem akad. roku. Místo a přesný harmonogram
prezentace je doktorandům a školitelům sdělen pomocí Informačního systému VUT.
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Článek 2
Podklady k prezentaci
(1)

Doktorandi jsou povinni jako podklad k diskuzi v rámci veřejné prezentace dodat elektronický
dokument ve formátu PDF.

(2)

Dokument se k rukám koordinátorky doktorského studia zasílá1 nejpozději v týdenním předstihu před
termínem veřejné prezentace.

(3)

Dodaný soubor se stává součástí dokumentace studia a je dálkově zpřístupněn školitelům
a přizvaným hostům veřejné prezentace.

(4)

Struktura dokumentu:
a) jméno autora/autorky;
b) název tématu/zaměření disertační práce;
c) jméno školitele/školitelky;
d) název školicího pracoviště (tzn. ateliéru/kabinetu/katedry);
e) klíčová slova;
f)

abstrakt (1000–1500 znaků vč. mezer) pojmenovávající téma/zaměření a cíle disertační práce,

g) výstižný komentář k rozpracovanosti práce, který obsahuje informace o tom: co bylo k termínu
prezentace v rámci přípravy disertační práce vybádáno, jaký byl zvolen postup (metodika práce),
z jakých se vycházelo zdrojů, jaké jsou dosavadní výstupy (umělecké i publikační, respektive
výstupy vědecko-výzkumné povahy);
h) obrazová příloha (nepovinné).
Článek 3
Veřejná prezentace
(1)

Veřejná prezentace je zahájena stručným představením doktoranda školitelem, po kterém následuje
vlastní prezentace, v níž doktorand seznámí přítomné s problematikou disertační práce a se
současným stavem řešení – tj. s dosavadními výsledky v oblasti tématu disertační práce.

(2)

Délka prezentace by neměla přesáhnout 15 minut, další prostor je věnován diskuzi přítomných
s doktorandem.

(3)

Standardní prezentační technologie (projektor, počítač, internet) jsou zajištěny fakultou.

V Brně dne 22. 3. 2019 a 15. 3. 2021

doc. MgA. Filip Cenek, v. r.
děkan FaVU VUT
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E-mail pro zaslání souboru: sediva@favu.vut.cz, max. velikost: 15 MB, název souboru:

prijmeni_kolokvium_aktualnirok.pdf.
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