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Program setkání

 Pravidla doktorského studia – předpisy 

 Studijní plán a individuální studijní plán

 Harmonogram studia v AR 2017/18



Vnitřní předpisy

 Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy

 Pravidla pro organizaci studia na FF UK

 Stipendijní řád Univerzity Karlovy

 Pravidla pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

 Opatření děkana č. 7/2018 Harmonogram AR 2018/2019

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/studijni-
predpisy-a-rady/ 



Webové stránky jako informační zdroj

 http://www.ff.cuni.cz/studium/doktorske-studium/

 http://ksocp.ff.cuni.cz/cs/studium/doktorske-

studium/



Pravidla studia I.

 Studium je zahájeno dnem zápisu do studia.

 Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě.

 Přechody mezi formami studia – prezenční vs. kombinovaná, neděje se 

automaticky, nutná žádost (rozhoduje děkan na podnět školitele a také 

obvykle OR)

 Standardní doba studia je čtyři roky (dle akreditace příslušného oboru).

 Maximální doba studia je osm let.



Pravidla studia II.

 Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, 

probíhá pod vedením školitele, případně s podporou odborného 

konzultanta.

 Studium sleduje a hodnotí oborová rada.

 Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.

 Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou 

disertační práce.



Doktorandské stipendium

 Prezenční studenti – nárok na doktorandské stipendium (v době přerušení se 

výplata pozastavuje)

 Rozmezí: 7 tisíc – 20 tisíc Kč

 Je-li úspěšně složena SDZK nebo obhájena DISP, zvyšuje se o 2000 Kč

 Vynikající výsledky ve studiu, přidělení zvláštního stipendia až do výše 30 tis. Kč

 Při neplnění studijních povinností – snížení až o 50 %



Oborová rada

 doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. 

 prof. Lars Uggerhøj, Ph.D. 

 Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. 

 doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. 

 PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 

 PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. 

 doc. PhDr. Oldřich Matoušek 

 prof. JUDr. Helena Válková, CSc. 

 prof. Walter Lorenz 

 prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D. 

 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 

doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. – předsedkyně



Studijní plán

viz písemný podklad



Individuální studijní plán - informace

 3 oddíly: povinnosti spojené se psaním DISP, základní studijní povinnosti, odborné 

aktivity (zdroj: akreditovaný studijní plán)

 předměty nemají určený počet kreditů

 zapisují se pouze ty předměty, které máte schváleny v ISP

 ISP nesmí obsahovat předměty, které student absolvoval na jiných stupních studia

 základní studijní povinnosti musí být rozvrženy do prvních 3 let doby studia

 SDZK se skládá nejpozději před uplynutím tří roků studia

 za sestavení ISP nese odpovědnost školitel

 správa se provádí v SIS

 schvaluje OR



Individuální studijní plán obsahuje:

 výčet všech studijních povinností v souladu s akreditací příslušného studijního 

programu, resp. v souladu se studijním plánem studijního programu, 

 roky studia pro plnění jednotlivých základních studijních povinností a povinností 

spojených s vypracováváním disertační práce, 

 formu kontroly studia předmětu (atestace) a případně požadavky k ní, 

 rok studia, kdy má být složena SDZK, 

 téma/název disertační práce a jazyk zpracování, pokud je odlišný od jazyka, v němž je 

studium akreditováno, včetně roku studia, kdy má být odevzdána práce. 



Plnění a hodnocení ISP

 Klasifikace: prospěl/neprospěl, nárok pouze na 1 opravný termín

 Plnění ISP podléhá pravidelnému, nejdéle však jednou za rok 
hodnocení.

 Změny v ISP schvaluje na návrh školitele OR.

 Hodnocení předkládá školitel OR ke schválení.

 Možná hodnocení: 

 splnil ISP

 nesplnil některé povinnosti ISP

 nesplnil povinnosti dle ISP - ukončení studia



Harmonogram studia v AR 2017/18

viz písemný podklad



PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

katerina.samalova@ff.cuni.cz


