
DOKTORSKÉ STUDIUM

NA FF UK

základní informace

pro studenty prvního ročníku

Oddělení vědy FF UK



 Studium je zahájeno dnem zápisu do studia.

 Studium probíhá v prezenční (tři roky) nebo kombinované (pět let) formě.

 Neukončí-li student řádně studium během prezenční doby studia, je po uplynutí

této doby převeden do kombinované formy studia.

 Maximální doba studia je osm let.

 Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální.

 Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační

práce.

 Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti

v oblasti výzkumu nebo vývoje. Práce musí obsahovat původní a uveřejněné

výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

 Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je

vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, které vydá univerzita při promoci.

 Absolventům se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." za jménem).

 Absolvent může používat tento titul ode dne úspěšného ukončení studia (dne, kdy

byla obhájena disertační práce).
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RÁMEC DOKTORSKÉHO STUDIA



Doporučujeme prostudovat si zejména:

 Studijní a zkušební řád UK

 Stipendijní řád UK

 Opatření děkana č. 15/2014 - Organizace
studia v doktorských studijních programech
na FF UK

 Opatření děkana č. 10/2014 - Pravidla
pro evidenci, odevzdávání, obhajování a
zveřejňování závěrečných prací

 Další studijní předpisy naleznete na webu FF
UK (sledujte případné novelizace).
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ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY

http://cuni.cz/UK-5256.html
http://www.cuni.cz/UK-4309.html
http://www.ff.cuni.cz/2014/09/opatreni-dekana-c-152014-organizace-studia-doktorskych-studijnich-programech-na-ff-uk/
http://www.ff.cuni.cz/2014/06/opatreni-dekana-c-102014-pravidla-pro-evidenci-odevzdavani-obhajovani-zverejnovani-zaverecnych-praci/
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/studijni-predpisy-a-rady/


 Zápis do studia

 Imatrikulace

 Studium a odborná činnost

 Státní doktorská zkouška

 Disertační práce a její obhajoba

 Promoce
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ETAPY STUDIA



 Aktivovat účet v počítačové síti UK a přihlásit se
mj. do Studijního informačního systému (SIS) lze
na základě přihlašovacího jména a hesla
do Centrální autentizační služby (CAS).

 Ty obdržíte při převzetí studentského průkazu UK.

 Studentský průkaz si můžete vyzvednout
po zápisu do studia ve výdejních centrech UK.

 Veškeré informace k výdeji studentských průkazů
naleznete na webu UK.

 Absolventi magisterského studia FF UK budou mít
přístup do SIS zachován pod aktuálními
přístupovými údaji.
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STUDENTSKÝ PRŮKAZ UK

http://www.cuni.cz/UK-4436.html
https://ldap1.cuni.cz/
http://www.cuni.cz/UK-1444.html


 Do SIS se vstupuje:

https://is.cuni.cz/studium/index.php

 Základní informace o počítačové síti FF

UK a SIS naleznete zde:

http://www.ff.cuni.cz/wp-

content/uploads/2012/12/obecne_SIS_FF_U

K_201520161.pdf
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STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM - SIS

https://is.cuni.cz/studium/index.php
http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2012/12/obecne_SIS_FF_UK_201520161.pdf


 Studium probíhá podle individuálního studijního plánu.

 ISP obsahuje výčet studijních povinností.

 Rámcový studijní plán pro Váš obor naleznete na http://plany.ff.cuni.cz.

 Svůj konkrétní ISP sestavujete ve spolupráci se školitelem. Plnění

individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému (zpravidla)

ročnímu hodnocení, které spolu s odůvodněním předkládá školitel a

následně projednává a schvaluje oborová rada. Závěrem hodnocení je

konstatování, že student

a) plní individuální studijní plán,

b) bez závažných důvodů neplní některé části individuálního studijního

plánu,

c) nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu.

 Výsledky hodnocení ISP jsou studentům dostupné v SIS v modulu

„Individuální studijní plán PhD studentů“.
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INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN (ISP)

http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/


 Studium probíhá pod vedením školitele (případně za účasti konzultanta).

 Školitele na návrh oborové rady jmenuje a odvolává děkan.

 Školitel má odpovědnost za kvalitu doktorského projektu (tématu) a za odborné vedení

studenta.

 Školitel mj.:

 sestavuje společně se studentem návrh individuálního studijního plánu;

 schvaluje téma disertační práce navržené studentem, případně mu pomáhá s jeho

formulací;

 průběžně sleduje plnění studijních povinností studenta a pravidelně s ním konzultuje

výsledky studia;

 školí, vede studenta, doporučuje mu odbornou literaturu (prameny), učí studenta

pohybovat se v odborné společnosti, vystupovat na veřejnosti při prezentaci výsledků

své vědecké práce (soft skills), učí získávat finanční zdroje na zabezpečení jeho

projektů, pomáhá mu s navazováním odborných kontaktů doma i v zahraničí a se

vstupem do mezinárodní vědecké komunity, učí ho předávat poznatky ve výuce

studentům, umožňuje mu v rozumné a přiměřené míře vyučovat;

 zpravidla jednou ročně písemně hodnotí plnění ISP a toto hodnocení předkládá

oborové radě ke schválení.
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ŠKOLITEL



 Vaše studium sleduje a hodnotí oborová rada.

 Oborová rada dohlíží na to, aby studium probíhalo
podle platných studijních předpisů, schvaluje studijní
plány a témata doktorských prací, organizuje státní
doktorské zkoušky a závěrečné obhajoby doktorských
prací, navrhuje zkušební komise a oponenty pro státní
doktorské zkoušky a závěrečné obhajoby.

 Oborová rada dohlíží na to, že nejsou opomíjena práva
studentů, zejména v případech, kdy vzniklé problémy či
požadavky nemohou řešit studenti sami či s pomocí
svých školitelů. Každý student má právo se na ni
v případě potřeby kdykoliv obrátit.

 Oborová rada se vyjadřuje k většině Vašich žádostí.
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OBOROVÁ RADA

http://is.cuni.cz/webapps/akreditace/rada/predesdoveOR/11210/?lang=cs


 Zápis do dalšího ročníku jako takový se

v doktorském studiu neuskutečňuje.

 Na sklonku akademického roku probíhá

hodnocení plnění povinností stanovených

individuálním studijním plánem.

 V případě, kdy oborová rada konstatuje, že

student neplní individuální studijní plán, je

vydáno rozhodnutí děkana o ukončení

studia.
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ZÁPIS DO DALŠÍHO ROČNÍKU



 Doktorandské stipendium
 vyplácí se studentům v prezenční formě studia (pokud

splňují všechny podmínky pro jeho poskytnutí)

 vyplácí se celoročně, zpětně (počínaje říjnem – výplata v
listopadu) zasláním na účet (v ČR)

 jde o pravidelnou měsíčně se opakující částku ve výši dle
Opatření děkana na aktuální ak. rok

 Účelové stipendium
 limity vycházejí z ustanovení Stipendijního řádu UK

 Opatření děkana č. 23/2015 – Přiznávání a vyplácení
účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního
fondu na žádost studentů na FF UK

 Stipendium na podporu ubytování

 Sociální stipendium
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STIPENDIA

http://www.cuni.cz/UK-4314.html
http://www.ff.cuni.cz/studium/stipendia/ucelova-stipendia/
http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sharepoint/2015-23-ucelova-stipendia-a-stipendia-hrazena-ze-stipendijniho-fondu.pdf
http://www.cuni.cz/UK-4315.html
http://www.cuni.cz/UK-4316.html


 Pravidelně jsou aktualizovány možnosti studijních pobytů

v zahraničí.

 V zahraničí lze studovat mj. v rámci:

 Mezinárodních (vládních kulturních) dohod,

 mezifakultních a meziuniverzitních dohod (UK má aktuálně

přes 180 smluv o spolupráci s univerzitami po celém světě),

 dalších programů (např. CEEPUS, AKTION, Fullbrightovo

stipendium, Anglo-Czech Educational Fund, Mezinárodní

Višegrádský fond),

 dalších jednorázových nabídek stipendijního či komerčního

charakteru, které jsou pravidelně zveřejňovány.

 Možnosti dofinancování zahraničního pobytu (Fond mobility,

stipendia apod.).

 Studijní pobyty v zahraničí administruje Zahraniční oddělení FF UK.
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STUDIUM V ZAHRANIČÍ

http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/
http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/mezinarodni-vladni-kulturni-dohody/
http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/meziuniverzitni-a-mezifakultni-dohody/
http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/stipendia-2/
http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/
http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/moznosti-financovani-studia-v-zahranici/
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/zahranicni-oddeleni/


 Na úrovni jednotlivých studentů lze na zahraničních
univerzitách studovat také v rámci doktorského
studia pod dvojím vedením (tzv. cotutelle).

Společné (dvojí) vedení disertačních prací probíhá
na základě spolupráce mezi UK a zahraniční
univerzitou.

Pro každý doktorát uzavírají partnerské instituce
individuální Smlouvu o společném vedení
disertační práce, která stanovuje podmínky,
časový harmonogram a ostatní náležitosti studia a
obhajoby disertační práce. Podepisuje ji doktorand
a jeho školitelé, děkan fakulty, rektor UK a
příslušní představitelé partnerské instituce.
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STUDIUM V ZAHRANIČÍ

http://www.cuni.cz/UK-3163.html
http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-studium-na-titul/co-tutelle-disertace-pod-mezinarodnim-vedenim/


 Doktorandi se mohou zapojit do projektů Grantové

agentury UK (GA UK).

Projekty mohou být jedno až tříleté.

Řízení na udělení grantů se vyhlašuje každoročně

začátkem ak. roku opatřením rektora.

 Vnitřní granty jsou typem stipendií na studentské

projekty.

 Jako soutěž je vyhlašuje děkan fakulty, zpravidla

jednou za rok.

 Granty a projekty administruje Grantové oddělení FF

UK.

14

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ

http://www.cuni.cz/UK-2446.html
http://www.ff.cuni.cz/studium/stipendia/vnitrni-granty/
http://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/granty-a-projekty/grantova-agentura-uk-gauk/
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/


 Ubytování studentů Univerzity Karlovy je

řešeno prostřednictvím kolejí.

 Žádost o ubytování si podává student sám

prostřednictvím webových stránek Kolejí a

menz.

 Lze požádat o stipendium na podporu

ubytování dle Opatření rektora č. 37/2015.
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PRAKTICKÉ

http://www.kam.cuni.cz/
http://www.cuni.cz/UK-4315.html
http://www.cuni.cz/UK-6919.html


 NA WEBU DOKTORSKÉHO STUDIA

 NA WEBU ODDĚLENÍ VĚDY

 NA FACEBOOKU ODDĚLENÍ VĚDY

 DŮLEŽITÉ INFORMACE BUDETE 
DOSTÁVAT TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍM 
EMAILU (z emailové adresy 
postmaster@ff.cuni.cz)
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KDE HLEDAT INFORMACE O STUDIU?

http://www.ff.cuni.cz/studium/doktorske-studium/
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/oddeleni-vedy/
https://www.facebook.com/oddelenivedy
mailto:postmaster@ff.cuni.cz


Oddělení vědy sídlí v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2),

v přízemí, m. č. 4

STUDIJNÍ REFERENTKY:

Studující A-M:

 Martina Baslová, tel. 221 619 320

email: martina.baslova@ff.cuni.cz

Studující N-Ž:

 Mgr. Jana Pavlíčková, tel. 221 619 836

email: jana.pavlickova@ff.cuni.cz

Agenda obhajob disertačních prací a promocí:

 Romana Jensenová, tel. 221 619 392

email: romana.jensenova@ff.cuni.cz
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KDE NÁS NAJDETE?

mailto:martina.baslova@ff.cuni.cz
mailto:jana.pavlickova@ff.cuni.cz
mailto:romana.jensenova@ff.cuni.cz


Úřední hodiny Oddělení vědy

pondělí není úřední den

úterý 9:00 – 12:00

středa 14:00 – 17:30

čtvrtek 14:00 – 16:00

pátek 9:00 – 12:00
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KDY NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Návštěvu mimo úřední hodiny je možné si s příslušnou

referentkou domluvit předem prostřednictvím emailu

nebo telefonicky.
Případné změny úředních hodin jsou aktuálně uvedeny na webu oddělení.



Proděkan pro vědu a výzkum:

 doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.

email: prodekan_veda@ff.cuni.cz

konzultační hodiny: úterý 13:30-14:30 (m. č. 223)

Vedoucí Oddělení vědy:

 PhDr. Karolína Chundelová

email: karolina.chundelova@ff.cuni.cz

tel. 221 619 385

konzultační hodiny: kdykoli po předchozí domluvě (m. č. 3)

Koordinátor SIS pro doktorské studium:

 Mgr. Petr Jedelský

email: petr.jedelsky@ff.cuni.cz
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DALŠÍ KONTAKTY:

mailto:prodekan_veda@ff.cuni.cz
mailto:karolina.chundelova@ff.cuni.cz
mailto:petr.jedelsky@ff.cuni.cz

