Vedecká rada Botanického ústavu SAV
Zápis zo zasadnutia 17. marca 2010
Prítomní
VR – P. Lizoň, J. Šibík; ostatní – S. Adamčík, F. Hindák, V. Kučera, K. Marhold,
H. Oťahelová, M. Zaliberová. Ospravedlnení: K. Mišíková, J. Kliment, A. Guttová, I. Hodálová
Program
Záverečná diskusia o smernici regulujúcej podmienky a priebeh PhD štúdia na Botanickom
ústave SAV.
Priebeh zasadnutia
Zasadnutie otvoril predseda VR P. Lizoň, diskusiu o smernici potom viedol garant PhD štúdia
v odbore botanika K. Marhold.
Tejto diskusii predchádzala e-mailová komunikácia tak členov VR rady, ako aj ostatných
členov akademickej obce BÚ.
Uznesenie
Vedecká rada BÚ a akademická obec BÚ odporúča vedeniu Botanického ústavu schváliť
túto smernicu.

SMERNICA REGULUJÚCA FORMU DIZERTAČNÝCH PRÁC V ODBORE BOTANIKA NA
BOTANICKOM ÚSTAVE SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
Riaditeľ Botanického ústavu SAV, Vedecká rada Botanického ústavu SAV a garant
doktorandského štúdia v odbore botanika vydávajú túto internú smernicu pre poslucháčov
doktorandského štúdia na BÚ SAV.
1) Očakávanou formou dizertačnej práce v odbore botanika na BÚ SAV je rukopis,
zložený najmenej z troch tématicky súvisiacich textov vo formáte vedeckých článkov,
ktoré sú sprevádzané širším jednotiacim úvodom do problematiky a závermi.
Najmenej jeden z týchto textov musí byť publikovaný alebo prijatý do tlače v
medzinárodne uznávanom vedeckom časopise. Takýmto časopisom sa spravidla
rozumie časopis s hodnotou IF ≥ 0.5 aspoň v jednom z posledných troch rokov (podľa
databázy WOS, Thomson Reuters), pričom by nemalo ísť o časopis vydávaný,
spoluvydávaný alebo vlastnený inštitúciou sídliacou v Slovenskej republike. Prvým
autorom článku, ktorým sa deklaruje splnenie tohto kritéria, musí byť doktorand.
Prijatie článku do tlače musí byť hodnoverne doložené. Ďalšie články, ktoré tvoria
súčasť dizertačnej práce, môžu byť uverejnené alebo prijaté do tlače v domácich
alebo zahraničných vedeckých časopisoch alebo predložené vo forme rukopisu.
Úvod musí byť podstatnou časťou dizertačnej práce (v dĺžke priemerného vedeckého
článku), musí dôkladne predstaviť rámec a súvislosti témy, ciele práce a musí zaradiť
jednotlivé články do celkového kontextu. Nevylučuje sa ani dizertačná práca vo forme
súvislého textu (nečlenená na jednotlivé vedecké články), aj v takomto prípade však
jej prílohou musí byť jeden článok prijatý do tlače alebo uverejnený v časopise
spĺňajúcom vyššie uvedené kritériá.
2) Pokiaľ sa na niektorom z predkladaných textov vo formáte vedeckých článkov
podieľajú aj iní autori, musí byť k dizertačnej práci pripojené prehlásenie spoluautorov
o autorskom podiele doktoranda. V minimálne troch textoch, ktoré sú súčasťou
dizertačnej práce, musí mať doktorand na kolektívnej práci výrazný podiel, ktorý sa
prejavil pri zbere dát, ich spracovaní a interpretácii ako aj pri písaní samotných
rukopisov.
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3) Odporúča sa, aby dizertačná práca bola predložená v anglickom jazyku. Toto
odporúčanie nevylučuje, aby niektoré jej časti boli napísané v slovenskom alebo v
inom jazyku, najmä ak ide o články s regionálnou tématikou alebo kapitoly v
monografiách uverejnených v slovenskom alebo v inom jazyku.
4) Dizertačná práca musí zároveň spĺňať všetky požiadavky kladené platnými internými
smernicami Univerzity Komenského, Prírodovedeckej fakulty UK alebo odborovej
rady.
5) Priebežné výsledky dizertačnej práce doktorandi prezentujú na každoročných
seminároch BÚ SAV v anglickom jazyku. Účasť na seminároch je povinná;
neospravedlnená neúčasť môže viesť k predčasnému ukončeniu doktorandského
štúdia. Súčasťou referátu na doktorandskom seminári je predstavenie cieľov
dizertačnej práce, predbežných výsledkov, plánov na zostávajúcu časť
doktorandského štúdia ako aj rámcové predstavy o kategórii časopisov, v ktorých by
mali byť výsledky dizertačnej práce publikované.
6) Smernica sa vzťahuje na doktorandov denného aj externého štúdia.
7) Prechodné ustanovenie: Body 1 a 2 tejto smernice majú povahu odporúčania pre
doktorandov, ktorí sú v školskom roku 2009/2010 v treťom alebo štvrtom ročníku
doktorandského štúdia, pre ostatných doktorandov sú záväzné.
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