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Úvodní ustanovení
Tímto dodatkem č. 1 ke Směrnici děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu
Univerzity Palackého v Olomouci – postgraduální studium (FZV-SD-1/2014 ze dne
17. 03. 2014) se mění znění čl. 36 Školitel studenta doktorského studia, odst. 1, odst. 3,
odst. 5 a odst. 6, znění čl. 40 Zanechání studia, odst. 3, znění čl. 41 Přihláška ke státní
doktorské zkoušce, odst. 2, znění čl. 43 Státní doktorská zkouška, odst. 3, znění čl. 44
Disertační práce, odst. 7, znění čl. 45 Podmínky k vyhlášení obhajoby disertační
práce, odst. 8 a znění čl. 47 Obhajoba disertační práce, odst. 5 následujícím
způsobem:
Článek 36 - Školitel studenta doktorského studia odst. 1, odst. 3, odst. 5 a odst. 6
zní takto:
1.
3.

5.

6.

Školitelem studenta doktorského studijního programu může být i nositel
vědecké hodnosti Ph.D., CSc., DrSc., pokud je schválen vědeckou radou fakulty.
Školitel každoročně hodnotí průběh doktorského studia dle individuálního
studijního plánu. V hodnocení školitele musí být uvedeno, zda je doporučeno
nebo nedoporučeno pokračování ve studiu. Pokud školitel nedoporučí
pokračování ve studiu, oborová rada posoudí návrh školitele a své stanovisko
včetně návrhu školitele postoupí děkanovi. Školitel navrhuje oborové radě pozici
školitele – konzultanta.
Děkan může na návrh školitele po projednání v oborové radě jmenovat také
školitele-konzultanta z řad odborníků v příslušném oboru. Školitelemkonzultantem studenta doktorského studijního programu může být i nositel
vědecké hodnosti Ph.D., CSc., DrSc.
Školitel-konzultant je schválen na návrh školitele oborovou radou a je oprávněn:
a) ve spolupráci se školitelem vést odbornou a vědeckou přípravu studenta,
b) participovat na sestavení a případných úpravách individuálního
studijního plánu studenta,
c) konzultovat písemné práce studenta před jejich vydáním,
d) participovat na každoročním hodnocení studenta,
e) účastnit se zkoušek studenta v rámci jeho doktorského studia.

Článek 40 - Zanechání studia, odst. 3 je zrušen.
Článek 41 – Přihláška ke státní doktorské zkoušce, odst. 2 je zrušen.
Článek 43 - Státní doktorská zkouška, odst. 3 zní takto:

3.

Před rozpravou zkušební komise o hodnocení má právo se na neveřejném
zasedání krátce vyjádřit také školitel-konzultant; poté pokračuje neveřejné
zasedání zkušební komise již bez jeho účasti.

Článek 44 - Disertační práce, odst. 7 zní takto:
7.

Oponentem disertační práce může být i nositel vědecké hodnosti Ph.D., CSc.,
DrSc. Oponenty disertační práce schvaluje oborová rada.

Článek 45 - Podmínky k vyhlášení obhajoby disertační práce, odst. 8 zní takto:
8.

Přihláška k obhajobě disertační práce musí být podána nejpozději 6 měsíců
před uplynutím mezního termínu maximální doby studia dle čl. 32 odst. 3
Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci.

Článek 47 - Obhajoba disertační práce, odst. 5 zní takto:
5.

Na neveřejném zasedání před rozpravou o hodnocení obhajoby má právo krátce
se vyjádřit také školitel-konzultant; poté pokračuje neveřejné zasedání komise již
bez účasti školitele-konzultanta. Právo účastnit se neveřejného zasedání komise
k hodnocení obhajoby disertační práce mají také proděkani FZV UP.

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 1 ke Směrnici děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu
Univerzity Palackého v Olomouci – postgraduální studium (FZV-SD-1/2014 ze dne
17. 03. 2014) nabývá platnosti a účinnosti dne vydání.

V Olomouci, dne 14. 10. 2015

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
děkan FZV UP

