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 Článek 1 Úvodní ustanovení  

(1) Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu (dále jen „OR DSP“) 

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen „fakulta“) je vydán v 

návaznosti na Opatření rektora Univerzity obrany č. 4/2018 Podrobnosti ke studiu 

doktorských studijních programů – článek 2.   

(2) Jednací řád OR DSP je závazný pro všechny OR DSP jmenované děkanem 

fakulty (dále jen „děkan“).  

 

Článek 2 Oborová rada doktorského studijního programu  

(1) OR DSP má nejméně pět členů, které jmenuje a odvolává děkan po vyjádření 

Vědecké rady fakulty. Děkan rovněž stanoví počet členů v jednotlivých OR DSP.  

(2) Funkční období členů OR DSP stanoví děkan. Zpravidla je čtyřleté.  

(3) V čele OR DSP je její předseda.  

(4) Předsedou OR DSP je garant doktorského studijního programu.  

(5) OR DSP si dále z řad svých členů volí místopředsedu OR DSP, který zastupuje 

předsedu v případě nezbytnosti na základě jeho pověření.  

 

Článek 3 Činnost OR DSP  

(1) Zaměření činnosti OR DSP vymezuje článek 2 Opatření rektora Univerzity obrany 

č. 4/2018 Podrobnosti ke studiu doktorských studijních programů.  

(2) Činnost jednotlivých OR DSP v rámci fakulty koordinuje proděkan pro vědeckou 

činnost, a to zejména s ohledem na termíny vyplývající z jednotlivých oblastí činnosti 

OR DSP.   

 

Článek 4 Jednání OR DSP  

(1) Jednání OR DSP svolává její předseda nejméně jedenkrát za akademický rok.  

(2) Předseda OR DSP svolá zasedání OR DSP též, požádá-li o to písemně alespoň 

jedna třetina členů OR DSP.  

(3) V pozvánce na zasedání OR DSP se uvede program jednání. Nezbytné 

podkladové materiály jsou v pak přiloženy.  

(4) Jednání oborové rady řídí její předseda, případně místopředseda nebo člen OR 

DSP jmenovaný jejím předsedou, pokud předseda i místopředseda nemohou být 

účastni jednání.  

(5) Připomínky a náměty k programu jednání OR DSP může každý člen OR DSP 

uplatnit nejpozději při zahájení jednání.  
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(6) OR DSP je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina 

všech členů OR DSP.  

(7) K přijetí usnesení OR DSP je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných 

členů OR DSP.  

(8) Usnesení lze na základě požadavku předsedy OR DSP přijmout i mimo zasedání 

(dále jen „hlasování per rollam“). V případě hlasování per rollam je k jeho přijetí 

nezbytný souhlas nadpoloviční většiny všech členů OR DSP.  

(9) Ze zasedání OR DSP se pořizuje zápis s uvedením průběhu a závěrů zasedání. 

K zápisu se přikládá prezenční listina.  

(10) Zápis ze zasedání OR DSP se zasílá všem členům OR DSP a proděkanovi pro 

vědeckou činnost prostřednictvím pracovníka fakulty zodpovědného za 

administrativu doktorských studijních programů. 

(11) OR DSP vypracovává jednou ročně hodnotící zprávu, ve které uvede počty 

ukončených, studujících a nově přijímaných studentů, hlavní směry výzkumu 

současného výzkumu a předpokládaný další rozvoj. Zprávu předkládá cestou 

proděkana pro vědeckou činnost děkanovi fakulty.  

 

Článek 5 Závěrečné ustanovení  

(1) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.10.2018 

 

 
V Hradci Králové dne ……………………. 

 
___________________________ 

    prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. 

                                                                                                             děkan FVZ UO 


