
Opatření děkana č. 4/2014 
Zajištění obhajob disertačních prací studentů, 

kteří zahájili doktorské studium v akademickém roce 2006/2007 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Toto opatření se vydává v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu 
Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“), které stanoví maximální dobu studia v 
doktorském studijním programu jako standardní dobu studia tohoto studijního programu 
navýšenou o pět let. S ohledem na to, že doktorské studijní programy na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze jsou akreditovány se standardní dobou studia tři roky, činí 
maximální doba studia osm let. 

 

Čl. 2 
Povinnosti studentů doktorských studijních programů 

1. Studentům doktorských studijních programů, kteří zahájili studium v akademickém roce 
2006/2007, uplyne maximální doba studia, v závislosti na přesném datu zápisu do studia 
konkrétního studenta na konci měsíce září nebo na počátku měsíce října 2014, pokud se 
do této maximální doby v průběhu jejich studia nepromítly skutečnosti, které v souladu 
s příslušným ustanovením SZŘ UK tuto dobu prodlužují. 

2. Do uplynutí maximální doby studia musí proběhnout obhajoba disertační práce, aby měl 
student možnost své studium řádně ukončit. 

3. V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 opatření děkana č. 15/2012 jsou studenti 
doktorských studijních programů dle odst. 1 tohoto článku povinni odevzdat disertační 
práce nejpozději dne 31. března 2014. 

 

Čl. 3 
Povinnosti předsedů oborových rad 

1. U disertačních prací studentů dle čl. 2 odst. 1 tohoto opatření jsou předsedové oborových 
rad příslušných doktorských studijních oborů nejpozději v poslední den lhůty pro 
odevzdání práce, tj. v pondělí 31. března 2014, povinni předložit na Oddělení vědy 
děkanátu: 

a) návrh na jmenování komise pro obhajobu disertační práce směřovaný děkanovi 
fakulty, 

b) vyjádření školitele zahrnující celkové hodnocení studentova studia a disertační práce, 



c) písemně jména možných oponentů disertační práce (včetně jejich předběžného 
souhlasu s vypracováním oponentského posudku ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení 
disertační práce). 

2. V případě nedodržení výše uvedených termínů na sebe berou předsedové oborových rad 
zodpovědnost za případné ukončení studia bez možnosti konání obhajoby disertační práce 
těch studentů, jejichž obhajoba disertační práce neproběhne z důvodu nečinnosti oborové 
rady do uplynutí maximální doby jejich studia. 

 

Čl. 4 
Závěrečné ustanovení 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 18.3.2014. 

 
 
V Praze dne 18.3. 2014 
 
doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 
děkanka 
	  


