
 

 

Doporučený vzor individuálního studijního plánu doktoranda FFÚ 2019 
(Každý školitel určuje ISP po dohodě se studentem samostatně, tento podklad není závazný.) Úplně dole zde máte 
vzorový SP, jak rychle je třeba plnit povinnosti, aby bylo možno studovat jen 4 roky (nové SP jsou na 4 roky 
v prezenčním studiu). Vložte prosím orientační název DisP a její stručnou charakteristiku. Nenastavujte prosím IPS 
pro prezenční studenty na dobu delší než 4 roky, budeme Vám ho pak vracet a museli byste ho předělávat! Pro 
zjednodušení práce Vám v InSISu nové ISP zadá Agáta Bernasová a Vy si je můžete upravit, pokud je to nutné. 

Prezenční studium 
1) Výzkumná a zahraniční činnost: 

a) podílí se na výzkumné činnosti podle dispozic školitele a pod jeho vedením, 
b) podílí se na přípravě a organizaci konferencí pořádaných katedrou nebo fakultou, 
c) do konce druhého ročníku studia předloží k projednání na schůzi katedry teze své disertační práce (záměr 

disertační práce), 
d) absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním 

tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti 
studenta na mezinárodní spolupráci; tuto povinnost doktorand musí splnit a doložit obvykle do data podání 
přihlášky k malé obhajobě disertační práce. V případě nejasností je rozhodnutí o splnění tohoto kritéria na 
garantovi oboru po vyjádření školitele. 

2) Publikační činnost: 
a) jeden článek do data podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce, 
b) nejméně dva články od zahájení doktorského studia do data podání přihlášky k obhajobě disertační práce 

v časopisech vymezených ve vyhlášce děkana č. 1/2014 (nebo jiné, jí nahrazující vyhlášce); alespoň jeden článek 
musí být v časopise zařazeném v databázi Scopus nebo Web of Science s IF nebo SRJ, 

c) k datu podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce alespoň jedno aktivní vystoupení s příspěvkem ve sborníku 
na odborné konferenci vymezené ve vyhlášce děkana č. 1/2014. 

3) Pedagogická činnost: 
a) v každém semestru prezenčního studia v průměru 2 až 4 vyučovací hodiny týdně v předmětech a v čase 

stanovených vedoucím katedry nebo méně dle rozhodnutí vedoucího katedry, 
b) nejpozději do začátku každého výukového období je doktorand povinen na InSIS zapsat a v průběhu semestru 

kromě hlavních prázdnin pravidelně dodržovat konzultační hodiny pro studenty v minimálním rozsahu 
stanoveném fakultou,  

c) účast na nepřímé výuce uskutečňované katedrou: 
i) administrativní a přípravné práce při státních závěrečných zkouškách, 
ii) pomocné práce při organizování písemných zkoušek a jejich klasifikaci, 
iii) spoluúčast na pedagogických činnostech školitele. 

4) Ostatní aktivity na příslušné katedře: 
a) účast na schůzích katedry, 
b) účast na konferencích, workshopech, seminářích a jiných akcích dle pokynů školitele nebo vedoucího katedry, 
c) výkon pomocných pedagogických a vědecko-výzkumných činnosti dle pokynů vedoucího katedry (se souhlasem 

školitele) v rozsahu min. 2 hodiny týdně nebo méně dle rozhodnutí vedoucího katedry. 

 
Kombinované studium 
1) Výzkumná a zahraniční činnost: 

a) podílí se na výzkumné činnosti podle dispozic školitele a pod jeho vedením, 
b) do konce třetího ročníku studia předloží k projednání na schůzi katedry teze své disertační práce (záměr 

disertační práce), 
c) absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním 

tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti 
studenta na mezinárodní spolupráci; tuto povinnost doktorand musí splnit a doložit obvykle do data podání 
přihlášky k malé obhajobě disertační práce. V případě nejasností je rozhodnutí o splnění tohoto kritéria na 
garantovi oboru po vyjádření školitele. 

2) Publikační činnost: 
a) jeden článek do data podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce, 
b) celkem dva články od zahájení doktorského studia do data podání přihlášky k obhajobě disertační práce 

v časopisech vymezených ve vyhlášce děkana č. 1/2014 (nebo jiné, jí nahrazující vyhlášce); alespoň jeden článek 
musí být v časopise zařazeném v databázi Scopus nebo Web of Science,  

c) k datu podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce alespoň jedno aktivní vystoupení na odborné konferenci 
s příspěvkem ve sborníku vymezené ve vyhlášce děkana č. 1/2014. 

3) Pedagogická činnost: 

http://ffu.vse.cz/zajemci-o-studium/doktorsky-studijni-program/


 

 

a) Pod dohledem školitele se v rozsahu nutném pro ověření schopnosti předávání poznatků ad hoc podílí na 
výuce. 


