
Standardní položky a stavba individuálního studijního plánu (ISP)
doktorského studia na ETF UK

1. Disertační práce – postup

Do čtyř odstavců stručně, rámcově popište svůj postup na disertačním projektu. 
Vyjadřujte se sice obecně, nicméně kontrolovatelně. 
Postup musí být navržen tak, aby ve čtvrtém roce byl rukopis disertace dokončen.

Příklad (k inspiraci, nikoli k opisování formulací!):

Postup v přípravě disertační práce:

1. rok studia: překlady a analýza primárních textů, rešerše literatury, orientace v problematice; zpracování 
dějin bádání
2. rok studia: upřesnění tématu, metody a postupu; analýza pramenů; předběžné vypracování alespoň dvou 
dílčích kapitol
3. rok studia: vytvoření celkové osnovy práce; zpracování předběžné verze alespoň poloviny textu hlavní části 
práce; publikace nebo konferenční prezentace jednoho z klíčových dílčích aspektů práce
4. rok studia: dokončení rukopisu, celkové ediční zpracování; finalizace a odevzdání práce

2. Povinnosti – studijní plán

a) k položce Předmět: 
 Předměty výuky zde uvedené jsou povinnou součástí studia; uvádějí se zejména semináře 

a kolokvia pro doktorandy, ale i předměty stanovené kvůli individuální specializaci (např. 
přesah do jiných oborů) či doplnění dosavadního vzdělání.

 Jako „předměty“ se uvádějí i zkoušky. 
V průběhu studia musí doktorand složit tři dílčí zkoušky z teologických disciplín, které s 
ohledem na zaměření svého disertačního projektu volí z následujících osmi (vlastní 
specializační disciplína je přitom vyloučena, resp. je vyhrazena pro státní doktorskou 
zkoušku): (a) zkouška ze Starého zákona (b) zkouška ze Nového zákona (c) zkouška z 
církevních dějin (d) zkouška ze systematické teologie (e) zkouška z teologické etiky (f) 
zkouška z praktické teologie (g) zkouška z religionistiky (h) zkouška z filosofie. 
Je-li to pro zaměření disertačního projektu vhodné, může být jedna z těchto zkoušek 
nahrazena odpovídající zkouškou z jiného oboru (zejména u mezioborově pojatých 
projektů).
Povinná je zkouška z druhého moderního jazyka (pokud prvním jazykem nebyla němčina, 
pak je tato obligatorní).
S ohledem na zaměření disertačního projektu může být součástí ISP další jazyková 
zkouška. Doktorandům oboru Biblická teologie se obvykle ukládá zkouška z jednoho z 
dalších starověkých jazyků (např. aramejština, akkadština, syrština, koptština aj.).

b) k položce Publikace: 
Doktorand je povinen publikovat alespoň jeden odborný článek ve světovém jazyce a 
alespoň dva odborné články v jazyce výuky; alespoň jeden z těchto článků musí být 
publikován v mezinárodním indexovaném odborném časopise.

c) k položce Stáž: standardní součástí ISP je podle akreditace oboru alespoň jedna zahraniční 
stáž (alespoň semestrální; lze nahradit více kratšími pobyty).



Příklad návrhu ISP:

typ kód název, podrobnosti roč. akad. rok

Předmět RDS01 doktorandský seminář starozákonní biblistiky 1 2019/2020

Popis předmětu zpracování dílčích studií (paperů) dle zadání školitele 1 2019/2020

Předmět RDS02 doktorandský seminář novozákonní biblistiky 1 2019/2020

Předmět RDS08 doktorandský seminář religionistiky 1 2019/2020

Popis předmětu zpracování dílčích studií (paperů) dle zadání školitele 2 2020/2021

Předmět RDS01 doktorandský seminář starozákonní biblistiky 2 2020/2021

Předmět RDP02 dílčí zkouška – Nový zákon 2 2020/2021

Předmět RDP08 dílčí zkouška – Religionistika 2 2020/2021

Předmět RDP04 dílčí zkouška – Systematická teologie 3 2021/2022

Předmět RDP092 dílčí zkouška – Němčina pro doktorské studium 1 2019/2020

Předmět RDP096 dílčí zkouška – Další cizí jazyk pro doktorské studium 1 2 2020/2021

Předmět RDZ01 státní doktorská zkouška – Starý zákon 4 2022/2023

Konference Aktivní účast na konferenci doktorandů In pluribus unitas (září 2020) 1 2019/2020

Konference Aktivní účast na mezinárodní konferenci doktorandů 2 2020/2021

Konference Aktivní účast na mezinárodním sympoziu 3 2021/2022

Stáž Studijní pobyt na Humboldtovbě univerzitě v Berlíně (3 týdny) 2 2020/2021

Stáž Semestrální pobyt na Svobodné univerzitě v Amsterdamu (6 měsíců) 3 2021/2022

Publikace Publikace č. 1 (recenzovaný článek/kapitola ve sborníku) 2 2020/2021

Publikace Publikace č. 2 (recenzovaný článek/kapitola ve sborníku) 3 2021/2022

Publikace Publikace č. 3 (cizojazyčný recenzovaný článek) 4 2022/2023

Jiné Obhajoba doktorské disertační práce 4 2022/2023

Kódy předmětů a položek ISP v SIS

kód předmět / položka kód předmět / položka

RDP01 Starý zákon (dílčí doktorská zkouška) RDS01 Seminář doktorandů – Starý zákon

RDP02 Nový zákon (dílčí doktorská zkouška) RDS02 Seminář doktorandů – Nový zákon

RDP03 Církevní dějiny (dílčí doktorská zkouška) RDS03 Seminář doktorandů – Církevní dějiny

RDP04 Systematická teologie (dílčí dr. zkouška) RDS04 Seminář doktorandů – Systematická teologie

RDP05 Teologická etika (dílčí doktorská zkouška) RDS05 Seminář doktorandů – Teologická etika

RDP06 Praktická teologie (dílčí doktorská zkouška) RDS06 Seminář doktorandů – Praktická teologie

RDP07 Filosofie (dílčí doktorská zkouška) RDS07 Seminář doktorandů – Filosofie

RDP08 Religionistika (dílčí doktorská zkouška) RDS08 Seminář doktorandů – Religionistika

RDP085 Ekumenická teologie (dílčí dr. zkouška) RDS085 Seminář doktorandů – Ekumenická teologie

RDP09 Cizí jazyk1

RDP091 Angličtina pro doktorské studium RDZ01 Starý zákon (státní doktorská zkouška)

RDP092 Němčina pro doktorské studium RDZ02 Nový zákon (státní doktorská zkouška)

RDP093 Francouzština pro doktorské studium RDZ03 Církevní dějiny (státní doktorská zkouška)

RDP094 Koptština pro doktorské studium RDZ04 Systematická teologie (st. doktorská zkouška)

RDP095 Aramejština pro doktorské studium RDZ05 Teologická etika (státní doktorská zkouška)

RDP096 Další cizí jazyk pro doktorské studium 1 RDZ06 Praktická teologie (státní doktorská zkouška)

RDP097 Další cizí jazyk pro doktorské studium 2 RDZ07 Filosofie (státní doktorská zkouška)

RDP11 Průběžná zkouška dle specializace1 RDZ08 Religionistika (státní doktorská zkouška)

RDP12 Průběžná zkouška dle specializace1 RDZ085 Ekumenická teologie (státní doktorská zkouška)

RDP13 Průběžná zkouška dle specializace1

1 U těchto obecných předmětů či zkoušek se v poznámce při vyplňování výsledku uvede, jaká byla konkrétní náplň
položky. Nebo lze použít typ „popis předmětu“ a v něm vedle názvu vložit také hned upřesnění povinnosti.
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