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OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 209/2021 
k povinnostem studentů doktorského studijního programu Ekonomika  
a management na EF JU v Českých Budějovicích 

16. srpna 2021 
 

Článek 1 
Všeobecná ustanovení 

 
1) Doktorský studijní program (DSP) se uskutečňuje v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona  
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů v platném znění (dále jen Zákona 
o vysokých školách) a příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu JU a Opatřením děkana  
č. 123/2017 k zajištění studia v doktorském studijním programu (dále jen Opatření ke studiu v DSP) a 
Opatřením děkana č. 199/2021 Dodatek č. 1 k Opatření děkana EF č. 123/2017 k zajištění studia v 
doktorském studijním programu. 
 
2) Opatření vymezuje standardní průběh studia a povinnosti studentů doktorského studijního 
programu Ekonomika a management na EF JU v Českých Budějovicích a rozšiřuje tak rámec  
povinností vyplývajících ze Zákona o vysokých školách a dalších směrnic uvedených v Článku 1 
Odstavec 1 tohoto opatření.  
 

Článek 2 
Standardní průběh studia a termíny plnění studijních povinností 

 
1) Studium v DSP probíhá v souladu s Opatřením ke studiu v DSP Článek 9 Odstavec 1 dle schváleného 
Individuálního studijního plánu (ISP). 
 
2) Student DSP v rámci přípravy ISP a jeho následného plnění zohlední standardní průběh studia, 
který je uvedený v tabulce 1. 
 
3) Oborová rada doktorského studijního programu v souladu s Opatřením ke studiu v DSP Článek 5 
Odstavec 4i  a Článek 12 projednává roční hodnocení studia a sleduje plnění ISP jednotlivých 
doktorandů, a to se zohledněním plnění studijních povinností uvedených v tabulce 1 tohoto opatření.   
 
4) Ke státní doktorské zkoušce se student přihlásí v souladu s Opatřením ke studiu v DSP Článek 14 
odstavec 2 nejpozději do konce prvního akademického roku po uplynutí standardní doby studia DSP.  
 
5) K obhajobě disertační práce se student přihlásí v souladu s Opatřením ke studiu v DSP Článek 15 
nejpozději do konce druhého akademického roku po uplynutí standardní doby studia DSP. 
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Tabulka 1: Standardní průběh studia a termíny plnění studijních povinností 
 

Rok 
studia 

Aktivita Termín plnění 
Návaznost na 
příslušnou směrnici 

1. ročník Vypracování ISP a metodiky do 5.1. 
příslušného roku 

Opatření ke studiu 
v DSP čl. 9/2 

 Aktivní účast na semináři školícího 
pracoviště - student představí téma a 
metodiku disertační práce  

letní semestr Opatření ke studiu 
v DSP čl. 9/7f 
Studijní a zkušební 
řád JU čl. 37/3a 

 Aktivní účast na SVOČ letní semestr Opatření ke studiu 
v DSP čl. 9/7c,e 

 Splnění min. 2 předmětů DSP do konce 1. 
ročníku 

Opatření ke studiu 
v DSP čl. 9/7b 

2. ročník Splnění min. dalších 3 předmětů DSP, 
pokud již nejsou splněny 

do konce 2. 
ročníku 

Opatření ke studiu 
v DSP čl. 9/7b 

 Aktivní účast na konferenci INPROFORUM zimní semestr Opatření ke studiu 
v DSP čl. 9/7c,e 

 Příprava a podání článku do časopisu Acta 
Universitatis Bohemiae Meridionalis  

zimní semestr Opatření ke studiu 
v DSP čl. 9/7g 

 Podání nebo účast na řešení výzkumného 
projektu (např. individuálního nebo 
týmového projektu GAJU)   

zimní semestr  

 Účast na SVOČ a seminářích pořádaných 
školícím pracovištěm 

letní semestr  

 Příprava a podání 1. článku do časopisu 
s IF, nebo zařazeném v databázi Scopus 

letní semestr Opatření ke studiu 
v DSP čl. 9/7g 

3. ročník Splnění zbývajících předmětů DSP zimní semestr Opatření ke studiu 
v DSP čl. 12/2a 

 Aktivní účast na konferenci mimo EF JU zimní semestr Opatření ke studiu 
v DSP čl. 9/7c,e 

 Příprava a podání 2. článku do časopisu 
s IF nebo zařazeném v databázi Scopus 

zimní semestr Opatření ke studiu 
v DSP čl. 9/7g 

 Předložení studie do časopisu Economics 
working papers  

letní semestr Opatření ke studiu 
v DSP čl. 14/3 

 Účast na SVOČ a seminářích pořádaných 
školícím pracovištěm 

letní semestr  

 Zahraniční studijní, výukový nebo 
výzkumný pobyt 

do konce 3. 
ročníku 

Opatření ke studiu 
v DSP čl. 9/7i 

4. ročník Aktivní účast na semináři školícího 
pracoviště s doporučenou účastí odborné 
veřejnosti – prezentace vlastní disertační 
práce  

před obhajobou 
disertační práce 

 

 Absolvování státní doktorské zkoušky do konce 4. 
ročníku 

Opatření ke studiu 
v DSP čl. 14 

 Absolvování obhajoby disertační práce  do konce 4. 
ročníku 

Opatření ke studiu 
v DSP čl. 15 
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Článek 3 
Další povinnosti  

 
1) Student prezenční formy DSP na začátku semestru oznámí vedoucímu katedry, na které je přidělen, 
nejméně dva dny v týdnu, kdy bude přítomen na pracovišti během obvyklé pracovní doby.  
 
2) Povinnou součástí doktorského studia je dle opatření děkana článku 9/7d pedagogická praxe. 
Rozsah a zaměření pedagogické praxe určuje vedoucí školícího pracoviště po konzultaci se školitelem. 
 
3) Doktorandi prezenční formy studia mají povinnost se účastnit porad školícího pracoviště a dále se 
podílet na zajištění chodu předem plánovaných akcí organizovaných školícím pracovištěm nebo 
fakultou jako jsou např. přijímací zkoušky, letní školy, konference atd. Povinnosti stanoví školitel 
doktoranda, případně po dohodě se školitelem vedoucí příslušného školícího pracoviště, nebo 
proděkan pro vědu a výzkum.  
 
4) Kontrolu plnění výše uvedených povinností v Článku 3 v bodech 1), 2) a 3)  provádí vedoucí 
příslušného školícího pracoviště a školitel. Případné neplnění povinností bude, na návrh vedoucího 
školícího pracoviště nebo školitele, řešeno Oborovou radou.   
 
 

Článek 4  
Účinnost  

 
1) Opatření je účinné ode dne vyhlášení a je závazně platné v plném rozsahu pro studenty DSP 
Ekonomika a management nastupující do studia od AR 2021/2022.   
 
 
 

 
 
 

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


