
 

 

 

č.j. JU/09/02142/19       Vodňany, 10. 6. 2019 
 
 

Opatření děkana č. 11/2019  
Kvalifikační požadavky na vedení a oponování závěrečných 
prací studentů ve studijních programech FROV JU a limity 

počtu vedených závěrečných prací 
 
 
V souladu s odst. 10 čl. 27 Studijního a zkušebního řádu JU (dále jen Studijní řád) a 
systémem zajišťování kvality činností na JU stanovuji tímto opatřením kvalifikační 
požadavky na vedení závěrečných prací studentů ve studijních programech FROV JU a 
maximální počet kvalifikačních prací, které může vést jedna osoba v daném čase. 
Zároveň stanovuji kvalifikační požadavky na externí oponenty závěrečných prací. 
 
1) Bakalářské práce mohou vést akademičtí nebo vědečtí pracovníci FROV JU nebo 

studenti doktorského studijního programu na FROV JU, kteří dosáhli alespoň 
úplného vysokoškolského vzdělání a vykonávají tvůrčí činnost související s tématem 
bakalářské práce studenta. Oponenty bakalářských prací mohou být pouze odborníci 
v oblasti blízké tématu bakalářské práce, kteří nemají pracovní poměr na JU a kteří 
dosáhli alespoň úplného vysokoškolského vzdělání.    

2) Diplomové práce mohou vést akademičtí nebo vědečtí pracovníci FROV JU, kteří 
dosáhli alespoň akademického titulu CSc., Ph.D. či jejich ekvivalentu a vykonávají 
tvůrčí činnost související s tématem diplomové práce studenta. Zároveň musí být 
autory/spoluautory alespoň dvou publikací v časopisech s IF vedených v databázích 
WoS a/nebo SCOPUS, které svým obsahovým zaměřením souvisejí s tématem 
diplomové práce studenta. Oponenty diplomových prací mohou být pouze 
odborníci v oblasti blízké tématu diplomové práce, kteří dosáhli alespoň 
akademického titulu CSc., Ph.D. či jeho ekvivalentu a nemají pracovní poměr na JU.    

3) Umožní-li to příslušné opatření děkana k vypisování závěrečných prací studentů 
v bakalářských a magisterských studijních programech, mohou vést kvalifikační 
práce i osoby z jiných součástí JU či jiných institucí za předpokladu, že i) vedoucí 
práce bude mít minimálně akademický titul Ph.D., CSc. či jiný ekvivalent 
s přiměřenou tvůrčí činností vztahující se k tématu práce studenta a ii) žádost 
studenta o příslušné téma pod vedením externího vedoucího práce bude schválena 
proděkanem pro pedagogickou činnost.    

4) Disertační práce mohou vést jako školitelé vědečtí nebo akademičtí pracovníci, kteří 
dosáhli alespoň akademického titulu docent nebo pracovníci s akademickým titulem 
Ph.D., CSc. či obdobným ekvivalentem po schválení Vědeckou radou FROV JU. Děkan 
zpravidla nezařadí projednání schválení nedocenta jako školitele studentů 



 

 

 

doktorských studijních programů (DSP) na program Vědecké rady FROV JU, pokud 
nedosáhne svojí pedagogickou a/nebo tvůrčí činností na doporučená kritéria 
v tabulce 1. Oponenty disertačních prací mohou být pouze vědečtí či akademičtí 
pracovníci z ČR s minimálně dosaženým akademickým titulem docent nebo 
zahraniční vědečtí či akademičtí pracovníci s dosaženým titulem Ph.D. či jiným 
ekvivalentem. V obou případech se musí jednat o osoby s aktivní tvůrčí činností, 
kteří mají za posledních 5 let minimálně 7 publikačních výstupů (nepočítají se 
abstrakty z konferencí apod.) v recenzovaných impaktovaných časopisech vedených 
v databázi WoS a/nebo SCOPUS a kteří nemají pracovní poměr na JU nebo instituci 
podílející se na uskutečňování DSP s FROV JU. 

5) Studenti DSP mohou v jednom čase vést maximálně dvě závěrečné práce, vědečtí a 
akademičtí pracovníci osm. Nedocenti nesmí vést v jednom čase více než dvě 
disertační práce, docenti a profesoři pět disertačních prací. Omezení na počet nově 
vedených prací v příslušném akademickém roce mohou být dále upravena v 
příslušných opatřeních děkana (např. OD o vypisování bakalářských a diplomových 
prací).      

 
 

O výjimkách rozhoduje děkan. 
 
 
 
 
 

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 
děkan FROV JU 

 
 
 
Příloha: Tabulka 1. 
 



 

 

 

 
 

Tabulka 1: Doporučená kritéria tvůrčí a pedagogické činnosti nedocentů pro školení studentů DSP 

Kritérium tvůrčí činnosti Hodnota Možnost substituce při nesplnění kritéria 

Publikace v časopisech s IF, knihy a kapitoly (z toho prvoautorské), 
hodnota výstupů v Q1 dle IF je dvojnásobná, Q4 nejsou uznatelné  

10 (5) Substituce není možná 

Výsledky aplikovaného výstupu – certifikovaná metodika, ověřená 
technologie a patent s licencí 

2 Každý chybějící výstup +1 publikace 

Citační ohlasy podle SCI mimo autocitací 100 Nedosažení limitu +1 publikace 

Výuka (počet skutečně odučených kurzů v rozsahu alespoň 2 h/týden 
po celý semestr nebo ekvivalentní rozsah jiné výuky) 

5 Každý celý chybějící semestr +1 publikace 

Vedení obhájených závěrečných kvalifikačních prací 5 Každá chybějící práce +1 publikace 

Ústní přednesení výsledků vědecké práce na mezinárodních 
konferencích 

4 Každá chybějící přednáška +1 publikace 

Zahraniční stáž (měsíce), uplatnitelné jsou stáže delší jednoho měsíce 6 Každý chybějící celý měsíc +1 publikace 

Odpovědný řešitel nebo spoluřešitel (osoba odpovědná za řešení části 
projektu v rámci instituce) projektů (nepočítají se projekty GA JU) 

2 Každý chybějící projekt +1 výstup 

 
 

 


