POSTUP PŘI ORGANIZACI STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY
Stručný manuál pro školitele a předsedu oborové rady
Školitel:
1) Jakmile školitel obdrží informaci od svého studenta DSP, že hodlá podat
přihlášku ke stání doktorské zkoušce, napíše vyjádření školitele, že student
splnil předepsané studijní povinnosti a že s podáním přihlášky souhlasí.
2) Školitel na vyžádání předsedy OR poskytuje součinnost při organizaci státní
doktorské zkoušky. Jinak však do procesu nezasahuje, neboť vše je v rukou
předsedy OR a OR.
3) Školitel má právo se vyjádřit na veřejné části státní doktorské zkoušky a před
rozpravou zkušební komise o hodnocení i na neveřejném jednání; poté
pokračuje neveřejné zasedání zkušební komise již bez účasti školitele.

Předseda oborové rady:
1) Předseda začíná jednat v momentu, kdy obdrží zprávu od referentky DSP, že
v rámci jeho OR byla podána přihláška ke státní doktorské zkoušce.
2) Předseda OR projedná ve své OR návrh na složení komise:
a. má alespoň 5 členů – předsedu, místopředsedu a minimálně 3 další
členy,
b. u všech členů zkušební komise uvede domovské pracoviště a
kontaktní e-mailovou adresu,
c. v rámci návrhu musí být uvedeno, kdo je navrhován jako předseda a
místopředseda,
d. nejméně jeden člen musí být osoba, které není akademickým
pracovníkem UP v pracovním poměru,
e. členem komise může být pouze profesor, docent, významný
odborník schválený pro tento účel vědeckou radou nebo odborník
jmenovaný ministerstvem,
f. školitel není členem zkušební komise.
Komisi navrhuje OR. O návrhu složení komise musí existovat záznam
v zápise z jednání OR (OR může komisi navrhnout/schválit rovněž v hlasování
per rollam).
3) Předseda OR navrhne zpravidla po dohodě se školitelem, studentem DSP a
členy komise termín pro konání státní doktorské zkoušky a spolu se složením
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zkušební komise ho sdělí referentce. Musí přitom vést v patrnosti, že rozhodnutí
děkana o konání SDZk musí být oznámeno studentovi do 30 dnů ode dne
podání přihlášky.
4) Předseda OR následně obdrží pozvánku ke státní doktorské zkoušce, i když
není členem komise. Doporučujeme předsedům, aby informovali o konání SDZk
všechny členy OR předem a následně sdělili všem členům OR výsledek
obhajoby.
5) Předseda OR poučí předsedu komise o jeho povinnostech se řídit při obhajobě
SZŘ a vnitřní normou k jeho provedení a dohlédne na splnění všech dalších
náležitostí SDZk a dodání zápisu včetně příloh referentce DSP.
Zpracovala:
Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.
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