
 

1 
 

 

 
 

Podmínky 
přijímacího řízení pro doktorský studijní program, prezenční a kombinovanou formu studia 

Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 
pro akademický rok 2013/2014 

 
Projednáno Oborovou radou dne: 25.1.2013 
Schváleno Akademickým senátem: 6.3.2013 
 
Na základě ustanovení § 48 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o vysokých školách), v souladu s vyhláškou č. 343/2002 Sb., 
o postupu a podmínkách při zveřejňování průběhu přijímacího řízení na vysokých školách 
a vnitřních předpisů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 
(dále jen SU OPF) 
 

stanovuji podmínky přijetí ke studiu 
 
do doktorského studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podniková 
ekonomika a management pro akademický rok 2013/2014: 
 
 
 
POŽADAVKY K P ŘIJETÍ: 
 

• Ukončené vysokoškolské magisterské nebo navazující magisterské studium nebo studium 
ekvivalentního studijního programu,  

• úspěšné složení přijímací zkoušky. 
 

ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 
 
Přihlášku lze podat pouze v elektronické podobě na webových stránkách  
http://stag.slu.cz  nebo http://www.opf.slu.cz/uds. 
Uchazeč uvede do přihlášky zvolené téma disertační práce. Nabídka rámcových témat je k dispozici 
na webových stránkách -  Přijímací řízení 2013/2014: http://www.opf.slu.cz/uds 
 
Po vyplnění je nutno přihlášku vytisknout, podepsat a s požadovanými přílohami zaslat na uvedenou 
adresu. 
 
 
ADRESA K ZASLÁNÍ P ŘIHLÁŠKY: 
Slezská univerzita v Opavě 
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 
podatelna 
Univerzitní náměstí 1934/3 
733 40 Karviná  
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Povinné přílohy k přihlášce 
• doklad o zaplacení administrativního poplatku, a to i v případě bezhotovostní úhrady 

poplatku elektronicky či platby mobilním telefonem (akceptujeme i e-mail, který je 
uchazečem zaslán v případě připsání stanovené částky na účet fakulty), 

• úředně ověřená kopie magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce úředně ověřenou vidimací1- neplatí pro absolventy SU OPF v Karviné. 
Uchazeči, kteří nemají dosud ukončené magisterské vzdělání, doloží k přihlášce potvrzení 
fakulty o přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a u přijímací zkoušky odevzdají potvrzení 
o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky. 

• strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe, 
• seznam dosavadní publikační činnosti, 
• rámcové teze tématu disertační práce v rozsahu minimálně 4 strany ve struktuře téma 

a předmět práce, seznam vybrané literatury k tématu, cíl a předpokládané výsledky, metody 
řešení a návrh struktury práce (doporučuje se prodiskutovat teze s budoucím školitelem). 

 
TERMÍN PODÁNÍ P ŘIHLÁŠKY: do 16. 8. 2013 
 
 
POPLATEK ZA P ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
 
450,- Kč za přihlášku podanou elektronicky (v informačním systému STAG) 
 
Termín úhrady poplatku za přijímací řízení: do 16. 8. 2013  
  
Bankovní spojení: 
 
Název adresáta:  
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné  
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná  
 
IČ: 47813059  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. se sídlem v Praze, pobočka Ostrava  
Účet: 101285316/0300  
Konstantní symbol pro platbu převodem: 558  
Konstantní symbol pro poštovní poukázku: 179  
 
Variabilní symbol: 0275000213 
 
Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2  
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)  
 
Platby ze zahraničí v Kč  
CZ5603000000000101285316  
SWIFT-BIC CODE:CEKOCZPP  
ADRESA BANKY:  
ČSOB RCB OSTRAVA  
Hollarova 5  
702 00 Ostrava  
CZ 
  

                                                           
1 Za úředně ověřenou kopii dokladu je považován dokument opatřený vidimací, není možné zohlednit doklady 
o ukončení studia, ověřené jiným způsobem. 
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Informace o doktorském studijním programu SU OPF 
 
Kód programu:     P6208 
Název programu:   Ekonomika a management 
Název oboru:    Podniková ekonomika a management 
Titul:     Ph.D. 
Formy studia:    prezenční, kombinovaná 
Standardní doba studia:  3 roky 
 
Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která se uskuteční dne 12. 9. 2013 (Všem 
uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu ve stanovené lhůtě, bude do 28. 8. 2012 zaslána pozvánka 
s časovým harmonogramem přijímací zkoušky).  
 
Přijímací zkouška 
Přijímací zkouška má ústní formu a koná se před přijímací komisí. Uchazeč o studium při přijímací 
zkoušce prokazuje odborné znalosti, předpoklady pro samostatnou vědeckou práci a jazykové znalosti 
angličtiny.  

• Při prověřování odborných vědomostí uchazeč prokazuje znalosti ekonomické teorie 
(v rozsahu pokročilého kurzu mikroekonomie a makroekonomie), matematicko-statistických 
metod a zvoleného oboru. Součástí přijímací zkoušky je rozprava k tématu disertační práce na 
základě tezí, které uchazeč uvedl v přihlášce ke studiu.  

• U jazykové zkoušky se uchazeč prokazuje konverzační znalost angličtiny (na úrovni B2) 
a znalost anglické odborné terminologie ve vazbě na téma práce. Zkouška zahrnuje četbu 
odborného textu a jeho překlad a rozpravu k tématu práce. Zkouška může být uznána v 
případě, že uchazeč přiloží k přihlášce úředně ověřený doklad o vykonání základní státní 
jazykové zkoušky nebo ekvivalentní zkoušky z anglického jazyka. 

Přijímací komise hodnotí výsledky přijímací zkoušky bodově, pro úspěšné složení přijímací zkoušky 
je třeba dosáhnout minimálně 51 % dosažitelných bodů. 
 
Informace o průběhu přijímacího řízení 
Termíny: 
• přijímací zkouška:    12. 9. 2013 
• vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  do 27. 9. 2013 
• vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: 

do 30 dnů ode dne doručení žádosti o přezkoumání rozhodnutí. 
 
 
O přijetí uchazečů ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě na základě výsledků 
dosažených u přijímací zkoušky a s ohledem na kapacitní možnosti školitelů a možnosti fakulty 
stanovených Slezskou univerzitou v Opavě.  
 

Uchazeč má možnost nahlédnout do svých materiálů majících význam pro rozhodnutí o přijetí ke 
studiu podle § 50 odst. 6 citovaného zákona, a to nejlépe po předchozí domluvě s vedoucím Ústavu 
doktorských studií. 
 
Informace o celkových výsledcích přijímacího řízení budou zveřejněny do 15 dnů po skončení 
přijímacího řízení na úřední desce Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 
v Karviné a internetových stránkách Ústavu doktorských studií fakulty (http://www.opf.slu.cz/uds). 
 
 
 
 
 

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. 
děkan 


