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OPATŘENÍ DĚKANA  EF   Č. 199/2021 
Dodatek č. 1 k Opatření děkana EF č. 123/2017 k zajištění studia v 
doktorském studijním programu 

12. 1. 2021 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení  

 
1) Dodatek upravuje rozšíření možnosti studovaných doktorských programů.  
2) Tento dodatek upravuje pravidla jednání Oborové rady definované v článku 5 Opatření 
děkana č. 123/2017 a zavádí hybridní jednání Oborové rady. 
3) Dodatek upravuje způsob řízení státní doktorské zkoušky definované v článku 14 
Opatření děkana č. 123/2017. 

4) Dodatek doplňuje původní Opatření děkana č. 123/2017 o pravidla konání státní 
doktorské zkoušky a obhajob disertační práce hybridním způsobem.  

 

 

 

Článek 2 
Předmět dodatku 

 
1) Článek  3 se rozšiřuje a nahrazuje tímto zněním:  

 

„Článek 3 
Doktorské studijní programy na EF JU 

1) Ekonomická fakulta uskutečňuje doktorské studium:  

-  ve studijním programu 6208V Ekonomika a management, studijním oboru 
Řízení a ekonomika podniku, formou prezenční a kombinovanou. Standardní 
doba studia je tři roky a maximální doba studia je o 2 roky delší než standardní.  

- ve studijním programu Ekonomika a management  oblasti vzdělávání 
Ekonomické obory formou prezenční a kombinovanou. Standardní doba studia 
je čtyři roky a maximální doba studia je o 2 roky delší než standardní.  

 

2) Děkan, podle Článku 7 Odst. 2 Studijního a zkušebního řádu JU, může v 
odůvodněném případě povolit překročení maximální doby studia.“ 

 
 

2) Odstavec 5 článku 5 se rozšiřuje a nahrazuje tímto zněním:  

„5) OR se schází minimálně jedenkrát v každém semestru. OR je usnášeníschopná při 
nadpoloviční účasti členů. Usnesení OR jsou přijímána většinou hlasů přítomných členů. 
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Hlasování je veřejné. Tajné hlasování je možné v případě, že je navrhne některý z 
přítomných členů a schválí nadpoloviční většina přítomných členů. Výsledky hlasování 
se uvádějí v zápisu z jednání OR.“ 

 

3) Článek 5 se rozšiřuje  o následující odstavce 7- 10 v tomto znění:  

„7) Zasedání OR řídí předseda OR, v jeho nepřítomnosti předsedou OR pověřený člen 
OR.“ 

„8) Program jednání OR navrhuje její předseda. Tento program je součástí pozvánky, 
kterou obdrží zpravidla e-mailem každý člen OR v dostatečném předstihu (minimálně 
týden před konáním OR). Doplnění a úpravy v programu jednání může navrhnout každý 
člen, a to nejpozději při zahájení jednání.“ 

„9) Na návrh předsedy OR je možno v obdobích mimo zasedání OR hlasovat o 
předložených materiálech metodou per-rollam, s výjimkou následujících rozhodnutí: 

a) schvalování individuálních studijních plánů studentů, 

b) projednávání ročního hodnocení studia studentů. 

Usnesení OR jsou v případě hlasování metodou per-rollam přijímána většinou hlasů 
všech členů OR.“ 
 
„10) Zasedání Oborové rady může být předsedou OR či jím pověřeným pracovníkem 
Oddělení vědy a výzkumu svoláno tak, že se uskuteční v reálném čase za pomoci 
prostředku komunikace na dálku, který umožňuje členům Oborové rady zvukovou i 
obrazovou účast (dále jen „hybridní zasedání“). Počet přítomných členů na zasedání OR 
se sestává z počtu fyzicky a virtuálně přítomných členů. Účast členů je při zahájení 
jednání oborové rady zkontrolována tak, že ji na vyzvání jednotliví členové potvrdí 
slovně při zapnutém mikrofonu a kameře.“  
 
 

4) Odstavec 5 článku 14 se rozšiřuje a nahrazuje tímto zněním:  

„5) SDZ se koná před zkušební komisí. Předsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan 
fakulty na návrh Oborové rady nejméně jeden měsíc před konáním SDZ. Komise má lichý 
počet členů, nejméně pět včetně předsedy. Minimálně jeden člen komise nesmí být 
zaměstnancem JU. Členy komise mohou být profesoři, docenti a významní odborníci, u 
kterých je nutné schválit nominaci vědeckou radou fakulty. Školitel není členem komise. 
SDZ řídí předseda komise, v jeho nepřítomnosti místopředseda komise nebo předsedou 
pověřený člen komise. Při státní doktorské zkoušce musí být přítomno alespoň pět členů 
komise.“ 
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5) Článek 16 se nahrazuje tímto zněním:  

„Článek 16 
Konání SDZ a obhajob DisP hybridním způsobem 

1) SDZ a obhajoba DisP může být předsedou OR či jím pověřeným pracovníkem Oddělení 
vědy a výzkumu svolána tak, že se uskuteční v reálném čase za pomoci prostředků 
komunikace na dálku, který umožňuje členům komise SDZ, pro obhajobu DisP zvukovou 
i obrazovou účast (dále jen „hybridní způsob“). 

2) O hybridním způsobu SDZ nebo obhajoby rozhoduje děkan na návrh předsedy OR. 
Hybridní způsob SDZ, obhajoby DiSP je možný pouze se souhlasem disertanta. Tento 
souhlas se prokazuje písemně podpisem disertanta před započetím SDZ, obhajoby DisP. 

3) Z průběhu SDZ nebo obhajoby se vzdálenou účastí osob je pořízen obrazový a zvukový 
záznam. Vzdálenou účastí vyjadřují účastníci souhlas s pořízením záznamu. Za pořízení 
záznamu je odpovědný předseda komise, který předá záznam k archivaci na Oddělení 
vědy a výzkumu. Oddělení vědy a výzkumu bude záznam archivovat po dobu 5 let. 

4) Koná-li se SDZ nebo obhajoba hybridním způsobem, zkoušený student u SDZ může být 
on-line, pouze po souhlasu předsedy OR a děkana v případě, že k tomu má závažné 
důvody (karanténa, izolace apod.).  Studenti při obhajobě a zkoušející mohou být on-line 
po domluvě s předsedou komise resp. předsedou oborové rady. 

5) Počet přítomných členů komise SDZ a komise pro obhajobu DisP se sestává z počtu 
fyzicky a virtuálně přítomných členů. Účast členů je při zahájení jednání zkontrolována 
tak, že ji na vyzvání jednotliví členové potvrdí slovně při zapnutém mikrofonu a kameře.  

6) Členové komise SDZ a komise pro obhajobu DisP hlasují za pomoci vhodného 
technického prostředku umožňující tajné hlasování. Výsledek tajného hlasování 
vyhodnotí a oznámí zvolení skrutátoři.“ 
 
 

6) Dochází k přečíslování původního článku 16 na článek 17 a původního článku 17 na 
článek 18.  

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 

Opatření je účinné ode dne vyhlášení. 

 

 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová v.r. 
děkanka Ekonomické fakulty 


