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Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia

Na základě ustanovení § 48 - § 50 a násl. 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), a v souladu s Řádem přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě, v platném znění,
stanovuji podmínky přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Ekonomika
a management, studijního oboru Podniková ekonomika a management uskutečňovaného SU OPF
pro akademický rok 2021/2022:
POŽADAVKY K PŘIJETÍ:
•
•

ukončené vysokoškolské magisterské studium nebo studium ekvivalentního studijního programu,
úspěšné složení přijímací zkoušky.

ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
Přihláška se podává v elektronické podobě na: https://is.slu.cz/prihlaska/.
Uchazeč uvede do přihlášky školitele na základě předchozí konzultace a téma disertační práce, které si
vybere z nabídky rámcových témat, jež je k dispozici na webových stránkách (Přijímací řízení 2021/2022:
https://www.slu.cz/opf/cz/ovvphdprijimacirizeni). V případě, že si uchazeč nevybere z nabídky rámcových
témat, má možnost se domluvit se školitelem na tématu, které odpovídá oboru studia. V tomto případě je
nutné kontaktovat proděkanku pro vědu a výzkum (paleckova@opf.slu.cz).
POVINNÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:
• Úředně ověřená kopie diplomu magisterského studia. Uchazeči, kteří nebudou mít k termínu
podání přihlášky 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. Pokud uchazeč doposud odborně nepublikoval, tato
příloha se nepřikládá.
• Rámcové teze tématu disertační práce (dále teze) v rozsahu minimálně 5 stran. Obligatorními
součástmi tezí jsou shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační práce,
navrhované metody řešení, předpokládaná struktura disertační práce a seznam použité literatury.
Teze musí být projednány s budoucím školitelem.
• Stanovisko školitele, že v případě úspěšného přijímacího řízení přijímá roli školitele pro daného
uchazeče.
ADRESA K ZASLÁNÍ POŽADOVANÝCH PŘÍLOH:
Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Oddělení vědy a výzkumu
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: do 16. 8. 2021
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INFORMACE K ZAPLACENÍ ADMINISTRATIVNÍHO POPLATKU ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Úhrada administrativního poplatku ve výši 500 Kč nejpozději do 16. 8. 2021.
Úhradu provádí uchazeč podle informací v Informačním systému SU, které má k dispozici při vyplňování
elektronické přihlášky ke studiu.
Administrativní poplatek za přijímací řízení, jehož se uchazeč z jakéhokoliv důvodu nezúčastní, se nevrací.
INFORMACE O DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU SU OPF
Kód programu:
Název programu:
Název oboru:
Titul:
Formy studia:
Standardní doba studia:

P6230
Ekonomika a management
Podniková ekonomika a management
Ph.D.
prezenční, kombinovaná
4 roky

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která se uskuteční 2. 9. 2021.
Všem uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu ve stanovené lhůtě, bude do 26. 8. 2021 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, matematickostatistických metod a zvoleného oboru v rozsahu odpovídajícímu učivu magisterského studia. Součástí
přijímací zkoušky je rozprava k tématu disertační práce na základě tezí, které uchazeč uvedl v přihlášce
ke studiu.

•

U jazykové zkoušky uchazeč prokazuje konverzační znalost angličtiny a znalost anglické odborné
terminologie ve vazbě na téma práce. Zkouška zahrnuje četbu odborného textu a jeho překlad a rozpravu
k tématu práce v angličtině.

•

Přijímací komise hodnotí výsledky přijímací zkoušky bodově, pro úspěšné složení přijímací zkoušky je
třeba dosáhnout minimálně 51 % dosažitelných bodů.

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.
Důležité termíny:
• přijímací zkouška:
• vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
• zápis ke studiu do 1. ročníku doktorského studia:

2. 9. 2021
do 18. 9. 2021
do konce září 2021

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 proděkankou pro vědu a výzkum.
Informace o celkových výsledcích přijímacího řízení budou zveřejněny do 15 dnů po skončení přijímacího
řízení na internetových stránkách fakulty (https://www.slu.cz/opf/cz/vysledkyprijriz).
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Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné si vyhrazuje právo v odůvodněných případech použít
elektronickou komunikaci.
Schváleno Akademickým senátem SU OPF dne 23. 9. 2020.

Digitálně podepsal prof.
Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Datum: 2020.10.01
17:42:31 +02'00'

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan
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