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ŽÁDOST O POVOLENÍ OBHAJOBY DIZERTAČNÍ PRÁCE 
 

Žádost se podává běžnou písemnou formou na studijní oddělení, adresována je děkanovi fakulty. K žádosti 

přiložte náležitosti!!!, které jsou uvedeny v Opatření děkana FZT JU k zajištění studia v doktorském 

studijním programu (dále Opatření děkana).  

K žádosti také přiložte vyplněný list Příloha k žádosti o obhajobu dizertační práce podepsaný studentem, 

školitelem a předsedou OR.  

Je nutné dodržet strukturu složení komise přesně podle Opatření děkana!!! Vyznačte v Příloze k žádosti… 

návrh na oponenty DP a uveďte, zda jsou, či nejsou členy komise. Oponenty jmenuje se souhlasem členů 

komise předseda komise. 

Prostudujte si, prosím, pozorně všechny uvedené termíny i náležitosti. Žádost podávejte v dostatečném 

časovém předstihu (nejméně osm týdnů před stanoveným termínem obhajoby) před plánovanou 

obhajobou tak, aby bylo možné dodržet všechna ustanovení, uvedená v Opatření děkana a žádost vám 

nemusela být vrácena a obhajoba odložena. 

 

Děkujeme 

Studijní oddělení FZT JU 

 

 

 

VZOR 

 

Vážený pane děkane, 

 

žádám Vás o povolení obhajoby mé dizertační práce na téma: …………………… Dokumenty nezbytné pro 

posouzení mé žádosti přikládám.  

 

Děkuji  
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ŽÁDOST O POVOLENÍ OBHAJOBY DIZERTAČNÍ PRÁCE 
 

Příjmení, jméno, titul: 
 

Narozen(a) (datum a místo): 
 

 
 

Studijní program: 
 

Studijní obor: 
 

Forma studia: 
 

 
 

Jméno školitele: 
 

Školicí pracoviště: 
 

Téma dizertační práce: 
 

 
  



Žádost o povolení obhajoby 
dizertační práce 

Příloha k žádosti o obhajobu dizertační práce 
Členové komise pro obhajobu disertační práce byli navrženi Oborovou radou a schválení Vědeckou 
radou FZT JU. 

Složení komise 

Jméno (včetně všech titulů) Adresa Email 

Předseda: 

Členové komise: 

Navržení oponenti DDP: 

Navržený oponent Pokud není zároveň členem komise, doplňte zde adresu a email 

DATUM, ČAS A MÍSTO KONÁNÍ OBHAJOBY: 

(nutno předjednat se členy komise před konečným stanovením termínu, pokud není dojednán, 
poznamenejte, že bude upřesněn později) 

Prohlašuji, že uchazeč splnil všechny povinnosti pro konání obhajoby dizertační práce: 

Školitel: (jméno a podpis) 

Předseda oborové rady: (jméno podpis) 

Uchazeč: (jméno a podpis) 

Souhlasím s nakládáním s mou dizertační prací dle § 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
Povinností studenta je doplnit informace do systému IS STAG na adrese 
http://www.jcu.cz/education/stag/vypl_dp.html. Tuto povinnost upravuje Opatření rektora JU R 156 
ze dne 8. června 2010. 

Datum:  

http://www.jcu.cz/education/stag/vypl_dp.html
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