Zápis z 4. zasedání OR FEK ZČU v Plzni dne 1. 12. 2011
Příloha č. 2

Směrnice č. 2DS/2011 děkana Fakulty ekonomické ZČU
Hodnocení školitelů a odměny oponentů doktorského studijního programu (DSP) na FEK ZČU
v Plzni
1.

Školitel svojí činností aktivně působí na studenta DSP tak, aby byl naplňován individuální studijní plán,

byly dodržovány veškeré podmínky vyplývající z pokynu č. 7PP/2010 proděkana pro výzkum a
vývoj FEK ZČU v Plzni „Organizace studia v doktorském studijním programu“, v aktuálním
znění, vyhlášky č. 14 DV/2010 „Harmonogram standardního průběhu studia v DSP“ a
případných dalších norem týkajících se organizace a průběhu studia v DSP na FEK ZČU v Plzni.
2.

Školitel je dále povinen:
a) vést studenta DSP k týmové práci;
b) na základě výstupů společné práce publikovat se svým studentem DSP minimálně jednu
publikaci ročně;
c) zapojovat studenta DSP do řešení projektů na daném pracovišti;
d) podporovat dodržování standardní doby studia DSP;
e) včas zpracovávat Výroční hodnocení o průběhu studia v DSP a navrhovat plán studijních,
publikačních, pedagogických a dalších povinností pro následující akademický rok;
Při plnění uvedených povinností školitel úzce spolupracuje s vedoucím katedry, ke které student
DSP přísluší.

3.

Hodnotícím kritériem pro činnost školitele DSP jsou především studijní výsledky jím vedených
studentů DSP. V závislosti na míře plnění studijních povinností studentů DSP a výše uvedených
povinností školitele může být školiteli přiznána motivační odměna až do výše následujících
limitů:
• 5.000,- Kč za každý ukončený rok studia studenta DSP při dodržení harmonogramu
standardního průběhu studia v DSP;
• 20.000,- Kč za úspěšné dokončení studia studenta DSP ve standardní době studia zvětšené
maximálně o jeden rok;
• 10.000,- Kč v případě nadstandardních výsledků vedeného studenta DSP, jako je například
vnější ocenění jeho odborné práce apod.

4.

Oponentům vyzvaným ke zpracování oponentských posudků k tezím k disertační práci a
oponentských posudků k disertační práci přísluší odměna 1.500,- Kč za každý provedený
posudek.

V Plzni, dne 1. prosince 2011

doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
předseda OR FEK ZČU

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan FEK ZČU

