Pokyny ke státní doktorské zkoušce doktorského studijního
programu (DSP)
Pokyny jsou rozpracováním Studijního a zkušebního řádu ZČU (dále jen SZŘ) (článek 47, 48, 49)
v prostředí FEK.
1. Přihlášku ke státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) spolu s vyjádřením školitele podává
student/-ka (dále student) po splnění všech povinností počáteční etapy studia (zpravidla po
nebo během druhého roku studia) na studijní oddělení DSP (Ing. Barbara Trojanowská).
Školitel se písemně vyjadřuje k plnění povinností studenta, zhodnotí písemnou práci a
kolokvium na odborné katedře (viz následující body) a doporučí/nedoporučí konání SDZ.

2. K přihlášce k SDZ student přiloží písemnou práci v kroužkové vazbě v rozsahu cca 30 stran
ve třech exemplářích. Cílem písemné práce je prokázat, že student bude schopen téma
zvládnout a budoucí disertační práce (dále jen DisP) bude zpracována na odpovídající
úrovni jako ucelené pojednání obsahující původní výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta.
Obsahem práce je:
a. shrnutí a zhodnocení poznatků ve studované oblasti;
b. popis dalšího postupu prací na disertační práci;
c. seznam souvisejících publikací (v členění: vlastní publikace, cizí zdroje).
Vzor titulní stránky je v příloze tohoto dokumentu .
3. Nejpozději 30 dnů před podáním přihlášky (viz povinnosti studenta DSP) dohodne student
se školitelem a vedoucím odborné katedry uspořádání kolokvia ke studovanému tématu a
písemné práci k SDZ. Cílem kolokvia je seznámit přítomné se stavem prací na DisP,
projednat písemnou práci studenta a popř. doporučit její úpravy. Datum konání kolokvia je
třeba stanovit tak, aby případné navržené úpravy mohl student do práce zapracovat.
Kolokvia se účastní student, vedoucí katedry, školitel, členové katedry, event. pozvaní
hosté. Kolokvia lze také využít k prokázání znalosti cizího jazyka – viz dokument Jazyková
příprava studentů DSP na FEK.

4. O konání SDZ rozhoduje děkan FEK na základě stanoviska oborové rady (OR). Rozhodnutí
děkana (v případě záporného stanoviska včetně odůvodnění tohoto stanoviska) je oznámeno
do 30 dnů ode dne podání přihlášky předsedovi OR, školiteli a studentovi.

5. Zkušební komise (ZK) – viz čl. 48 SZŘ
Předseda komise navrhne nejméně jednoho oponenta písemné práce k SDZ, který se stane
členem ZK s hlasovacím právem. Oponent nesmí být školitel.

6. Státní doktorská zkouška SDZ – viz čl. 49 SZŘ

V Plzni dne 27.10.2006
Zpracoval: doc. Ing. Jiří Skalický, CSc., předseda OR
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