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Opatření děkana č. 1/2021 

Členství ve zkušebních komisích pro státní zkoušky a obhajoby 

disertačních prací 

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Toto opatření navazuje na ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), čl. 9 odst. 3 a čl. 11 odst. 3 

Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění (dále jen „SZŘ UK“) a čl. 

4 odst. 7 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění (dále jen „RŘ UK“). 

2. Toto opatření upravuje některé podmínky a podrobnosti postupu pro podávání návrhů a 

schvalování osob oprávněných zkoušet při státních zkouškách a obhajobách disertačních 

prací, resp. být členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a pro obhajoby disertačních 

prací, a jejich jmenování do konkrétních komisí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

(dále jen „fakulta“). 

 

Čl. 2 

Odchylný postup oproti SZŘ UK a RŘ UK 

1. Předsedu a další členy zkušební komise pro státní zkoušky a pro obhajoby disertačních 

prací jmenuje děkan fakulty z profesorů, docentů a odborníků.  Odchylně od čl. 9 odst. 3 a 

čl. 11 odst. 3 SZŘ UK a čl. 4 odst. 7 RŘ UK musejí být všichni schváleni Vědeckou radou 

fakulty jako osoby oprávněné zkoušet při státních zkouškách a obhajobách disertačních 

prací, resp. jako členové zkušebních komisí pro státní zkoušky a pro obhajoby 

disertačních prací. 

2. Ve výjimečných odůvodněných případech může děkan povolit výjimku z pravidla 

uvedeného v odstavci 1 v případě profesorů a docentů. 

 

Čl. 3 

Předseda komise 

1. Předsedou zkušební komise pro státní zkoušku a komise pro obhajobu disertační práce 

může být pouze profesor, docent, mimořádný profesor, hostující profesor nebo osoba, 

která dosáhla srovnatelného postavení v zahraničí. 

2. Ve výjimečných odůvodněných případech může děkan povolit výjimku z pravidla 

uvedeného v odstavci 1. 



 

Čl. 4 

Schvalování Vědeckou radou fakulty 

1. Návrhy osob, které mají mít právo zkoušet při státních zkouškách a obhajobách 

disertačních prací, resp. jako členové zkušebních komisí pro státní zkoušky a pro 

obhajoby disertačních prací, mohou předkládat Vědecké radě fakulty: 

a) děkan fakulty, 

b) garant příslušného studijního programu, resp. oborový garant v případě studijních 

oborů akreditovaných podle zákona o vysokých školách ve znění účinném před 1. 9. 

2016, 

c) vedoucí příslušné základní součásti fakulty v případě státních zkoušek v bakalářských 

a magisterských studijních programech a v případě státních rigorózních zkoušek, 

d) příslušná oborová rada v případě státních doktorských zkoušek a obhajob 

disertačních prací v doktorských studijních programech. 

2. Návrhy se podávají 

a) v případě studijních oborů akreditovaných podle zákona o vysokých školách ve 

znění účinném před 1. 9. 2016 tak, že rozsah oprávnění navrhované osoby se vztahuje 

na celý studijní program, do kterého daný studijní obor náleží, 

b) v případě studijních programů, pro které bylo získáno oprávnění je uskutečňovat 

v rámci institucionální akreditace či byly nově samostatně akreditovány podle zákona 

o vysokých školách ve znění účinném od 1. 9. 2016, tak, že rozsah oprávnění 

navrhované osoby se vztahuje na celou oblast studia, do které daný studijní program 

náleží. 

3. Návrhy se Vědecké radě fakulty podávají: 

a) v případě bakalářských a magisterských studijních programů a v případě státních 

rigorózních zkoušek prostřednictvím Studijního oddělení děkanátu fakulty, které je 

po kontrole předá Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací děkanátu 

fakulty, 

b) v případě doktorských studijních programů prostřednictvím Oddělení doktorského 

studia a akademických kvalifikací děkanátu fakulty. 

4. Vědecká rada fakulty může schválit, že osoby, které byly v minulosti schváleny jako 

oprávněné zkoušet při státních zkouškách a obhajobách disertačních prací, resp. jako 

členové zkušebních komisí pro státní zkoušky a pro obhajoby disertačních prací, pro 

konkrétní studijní programy a obory mají právo zkoušet při státních zkouškách a 

obhajobách disertačních prací, resp. jako členové zkušebních komisí pro státní zkoušky a 

pro obhajoby disertačních prací, také pro studijní programy, resp. pro oblasti studia, do 

nichž tyto studijní programy náleží, pro které bylo nově získáno oprávnění je 

uskutečňovat v rámci institucionální akreditace či byly nově samostatně akreditovány a u 

kterých existuje obsahová vazba. 



 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

1. K návrhu tohoto opatření se vyjádřila Vědecká rada fakulty dne 17. 12. 2020. 

2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 13. 1. 2021. 

 
 
V Praze dne 12. 1. 2021 
UKFF/8798/2021 
 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

děkan FF UK 

 


