Opatření děkana č. 3/2013
Pravidla pro vytváření a kontrolu individuálních studijních plánů
v doktorských studijních programech
uskutečňovaných na UK ETF
Vzhledem k tomu, že v postgraduálním doktorském studiu na UK ETF došlo k několika významným
změnám, především prodloužení standardní doby studia ve všech oborech na 4 roky a zavedení
celouniverzitních formulářů pro vytváření individuálních studijních plánů (dále ISP) a hodnocení
průběhu studia, ukazuje se jako nutné nahradit opatření děkana č. 3/2008 opatřením novým.
Vyhlašuji proto po dohodě s předsedy oborových rad tato pravidla pro vytváření a kontrolu ISP:
1.
Doktorské studium probíhá podle ISP, který stanoví a jehož plnění pravidelně hodnotí
příslušná oborová rada. 1 ISP jsou koncipovány jako zásadně čtyřleté, a to v prezenční i kombinované
formě studia. Případné rozložení studia do delšího časového období může schválit oborová rada na
základě posouzení dosavadního studia.
2.
Povinností studenta je složit během studia čtyři dílčí zkoušky. Tři z těchto zkoušek jsou
z odborných předmětů, jedna zkouška je z druhého světového jazyka. Nevyžaduje‐li povaha projektu
něco jiného, je za povinný druhý cizí jazyk pokládána němčina nebo angličtina. Oborová rada může
od jazykové zkoušky osvobodit studenta, který prokáže, že zkoušku odpovídající náročnosti již splnil.
Jazykovou zkoušku složí student nejpozději do konce druhého roku studia.
3.
Zkoušky z odborných předmětů se mohou konat buď jako přehledové po celé šíři daného
oboru, nebo jako monografické s hlubší explorací jedné dílčí oblasti, zpravidla související s tématem
zamýšlené disertace. O zaměření zkoušky rozhoduje školitel v dohodě s examinátorem.
4.
Všechny zkoušky i další splněné povinnosti se evidují ve výkazu o studiu. Zkoušky se hodnotí
stupněm „prospěl‐neprospěl“, 2 ostatní povinnosti zápočtem.
5.
Během studia má student povinnost účasti na konzultacích a seminářích pro doktorandy, ať
pravidelných či jednorázových. Rozsah této povinnosti a výjimky z ní stanoví v každém jednotlivém
případě školitel.
6.
Během studia je student povinen publikovat 2 články v českém jazyce a 1 článek v
cizím jazyce. Články mají prezentovat výsledek studia a alespoň jeden z nich se musí týkat tématu
disertační práce. Základní teze disertační práce musí být publikována či k publikaci přijata. 3
7.
Během studia předloží student v každém roce studia nejméně 2 texty podle pokynů školitele
či oborové rady. Za takové texty lze pokládat papery k dílčím aspektům studované disciplíny, papery
zpracované k dílčím odborným zkouškám, studie k disertačnímu projektu, podrobné osnovy práce,
písemné zprávy o provedených rešerších, dílčí pasáže k disertační práci, články či studie k publikaci a
další podobné dokumenty. Platí přitom požadavek prokázat v textech znalost relevantní literatury,
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schopnost zvládnout téma metodicky korektně a v konfrontaci (diskusi) s odlišnými odbornými
přístupy.
8.
Podle možnosti je student během studia vyslán na studijní pobyt či odbornou stáž na některé
zahraniční univerzitní či jiné pracoviště v trvání nejméně jednoho semestru.
9.
Minimálními povinnostmi pro hodnocení a) ‐ „splnil/a“ jsou v každém roce alespoň jedna
dílčí zkouška, dva přijaté texty a průběžná zpráva o postupu práce na badatelském projektu.
Není‐li splněna kterákoli z těchto povinností, je nutno studium hodnotit b) ‐ „splnil/a s výhradou“.
Splní‐li studující v daném roce studia méně než polovinu minimálních povinností, mělo by podle
okolností být studium přerušeno, nebo hodnoceno c) nesplnil – a podán děkanovi návrh na
ukončení studia podle čl. 12, odst. 1b) SZŘ UK.
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