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Státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertačních prací se konají před komisemi
pro studijní obory „Řízení a ekonomika podniku“ a „Ekonomická informatika“ ve dnech
16. 5. 2019 a 17. 5. 2019.
Uchazeči všech oborů podají přihlášky do 20. 3. 2019 na děkanát Ekonomické fakulty TUL.
K přihlášce přiloží:
1. Pro obhajobu disertační práce:
 3 exempláře disertační práce v definitivní verzi a úpravě zpracované dle směrnice
rektora č. 5/2018 a dle závazné struktury uvedené na webu EF TUL (sekce
studenti - doktorské studium - formuláře) v tištěné a elektronické podobě,
 15 exemplářů autoreferátu disertační práce zpracované dle závazné struktury
uvedené na webu EF TUL (sekce studenti - doktorské studium - formuláře),
 elektronickou verzi autoreferátu (bude vyvěšena na webových stránkách fakulty),
 zápis z tzv. malé obhajoby a jejím průběhu na příslušné katedře,
 strukturovaný profesní životopis s uvedením přehledu stáží,
 přehled publikační činnosti, s uvedením autorských podílů studenta a ohlasů (citací) na
publikace, ze kterého vyplývá splnění minimálních kritérií dle směrnice děkana č. 8/2014,
 vyjádření školitele ve smyslu doporučení nebo nedoporučení obhajoby disertační
práce,
 posudek školitele (hodnocení spolupráce doktoranda se školitelem, vyjádření
k odborné úrovni disertační práce, k publikační činnosti doktoranda a vyjádření se
k plagiátorství).

2. Pro státní doktorské zkoušky:
 vyjádření školitele ve smyslu doporučení nebo nedoporučení konání státní doktorské
zkoušky,
 zápis z kolokvia na katedře,
 písemné teze zpracované dle závazné struktury uvedené na webových
stránkách EF TUL (sekce studenti - doktorské studium - formuláře), včetně elektronické
verze, součástí tezí je strukturovaný profesní životopis (bez osobních údajů),
 k vlastní státní doktorské zkoušce si student připraví prezentaci v PowerPointu obsahující
přehled provedených rešerší v oblasti tématu disertační práce, cíle disertační práce,
přehled dosažených vlastních výsledků a nastínění představy o dalším směřování
disertace.
Následující termín státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací bude
v listopadu 2019. Přesný termín stanoví příkaz děkana.
Za organizaci zodpovídá: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum.

