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Předpisy
•   Studijní a zkušební řád
•   Opatření děkana č. 22/2019 Konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce
• Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Státní doktorská zkouška se

skládá z jedné části.
• Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených

individuálním studijním plánem doktoranda.
• Přihlášky k SDZ a k ODP se podávají v termínech stanovených harmonogramem akademického roku.

Pokyny a přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce:
•   Studijní program Katolická teologie
•   Studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Dějiny křesťanského umění
•   Studijní program Historické vědy, Obecné a církevní dějiny
• Bližší informace o průběhu a požadavcích na Státní závěrečnou zkoušku naleznete na stránkách jednotlivých

studijních programů.
Disertační práce jsou podle zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněny veřejnosti v úředních hodinách na Vědeckém oddělení,
kancelář: 1059, 1. patro
Osoby, které se státní závěrečné zkoušky chtějí zúčastnit jako veřejnost, musí respektovat aktuálně platná opatření
upravující vstup do budov UK.

Pokud by to opatření vlády nedovolovala, nebo byl přítomností zájemců o účast z řad veřejnosti překročen maximální
aktuálně povolený počet účastníků akce, bude umožněno sledovat zkoušku prostřednictvím vzdáleného připojení.

• Již proběhlé termíny SDZ o obhajob na KTF UK - naleznete   zde .

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
Složení komise:

Předseda: doc. Jakub Jinek, Dr. phil.
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Místo a čas: Budova KTF, učebna P8 31. 5. 2023, 14:00

Uchazeč: ThLic. Ondřej Havelka

Téma disertační práce: Teologicko-etická reflexe firemního in-
house lobbingu v českém stavitelství

Témata* přednášky: Princip epikie v křesťanské
podnikatelské etice
Deontologie vs. teologie křesťanské
podnikatelské etice

*komise volí jedno z témat

https://cuni.cz/UK-146.html#14
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2253.html
KTFPHD-96-version1-prihlaska_sdz_a_obh_xt.doc
KTFPHD-96-version1-prihlaska_sdz_a_obh_xuu.doc
KTFPHD-96-version1-prihlaska_sdz_a_obh_hxu.doc
https://phd.ktf.cuni.cz/KTFPHD-119.html

