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V Liberci dne .......................................................................  

Žádost o obhajobu disertační práce* 

Přihlašuji se k obhajobě disertační práce, která se uskuteční dne...................................................................................  

na děkanátu Ekonomické fakulty TUL. 

 

Vlastnoruční podpis 

Jméno a příjmení studenta 

 

K žádosti přikládám: 

 disertační práci v elektronické podobě a tři exempláře disertační práce v tištěné podobě v definitivní 

verzi a úpravě zpracované dle směrnice rektora č. 5/2018 a dle závazné struktury uvedené na 

webových stránkách EF TUL, 

 autoreferát disertační práce v elektronické podobě a deset exemplářů autoreferátu disertační práce 

v tištěné podobě zpracovaného dle závazné struktury uvedené na webových stránkách EF TUL, 

 zápis z malé obhajoby a jejího průběhu na příslušné katedře, 

 strukturovaný profesní životopis s uvedením přehledu absolvovaných 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 (viz 

následující stranu), 

 posudek školitele obsahující hodnocení spolupráce doktoranda se školitelem, vyjádření školitele k 

odborné úrovni disertační práce, k publikační činnosti doktoranda a posouzení výsledku kontroly 

plagiátorství v IS STAG, 

 výsledky studia, tzn. vytištěný a podepsaný formulář Průběh studia (formulář pro tisk průběhu studia 

najdete v IS STAG pod záložkou Moje studium  Průběh studia). 

                                                                    
*  Formulář odevzdejte na děkanát Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. 

http://www.ef.tul.cz/
https://doc.tul.cz/8580
https://www.ef.tul.cz/document/1504
https://www.ef.tul.cz/document/1504
https://www.ef.tul.cz/document/1504
https://www.ef.tul.cz/document/1314
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Vyjádření školitele 

Doporučuji disertační práci Jméno a příjmení studenta k obhajobě.* 

Publikační činnost doktoranda splňuje požadavky stanovené směrnicí děkana č. 8/2014 a je v souladu 

s tématem disertační práce. Oponenty disertační práce, kteří s oponováním práce vyslovili předběžně 

souhlas, navrhuji: 

1) Akademické tituly, jméno a příjmení, pracoviště 

2) Akademické tituly, jméno a příjmení, pracoviště 

 

 

 

 

Nedoporučuji disertační práci Jméno a příjmení studenta k obhajobě.* 

 

 

 

Vlastnoruční podpis 

Akademické tituly, jméno a příjmení školitele 

 

 

 

V Liberci dne 

                                                                    
*  Nehodící se škrtněte. 

http://www.ef.tul.cz/
https://www.ef.tul.cz/document/1314

