Opatření oborové rady katedry sociologie ke konstrukci a plnění ISP v doktorském studiu
Při konstrukci a plnění individuálního studijního plánu doktorského studia sociologie na katedře
sociologie FF UK se studenti řídí Studijním a zkušebním řádem FF UK, aktuálními opatřeními děkana o
doktorském studiu na FF UK a rámcovým studijním plánem studia sociologie na katedře sociologie FF
UK dle platné akreditace. Nad rámec těchto pravidel stanovuje oborová rada katedry sociologie FF UK
tato pravidla pro konstrukci a plnění ISP v doktorském studiu na katedře sociologie.
Z Obecné části studijních povinností si student povinně volí Cizí jazyk a dvě oborové zkoušky
z předmětů užší vědecké specializace. Povinnými předměty užší vědecké specializace jsou na katedře
sociologie Metody a techniky sociologického výzkumu ve výši 5 kreditů (garant: doc. PhDr. Jiří
Buriánek, CSc.) a Soudobá sociologická teorie ve výši 5 kreditů (garant: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.).
Dále si student povinně volí jeden z předmětů Filozofie nebo Oborový teoreticko-metodologický
seminář. Výuku a atestaci Filozofie zabezpečuje Ústav filozofie a religionistiky (http://ufar.ff.cuni.cz/> Společný základ). Oborový teoreticko-metodologický seminář zabezpečuje katedra sociologie ve
formě samostatného semináře. Není-li tento seminář v daném akademickém roce vypsán, je možné
po domluvě se školitelem absolvovat jako substitut Kurz základů vědecké práce na AV ČR; student
v tomto případě předkládá ke kontrole studia potvrzení o absolvování tohoto kurzu.
Ve specializované části upřesňuje oborová rada povinnosti dané rámcovým studijním plánem
následovně:
Doktorský seminář probíhá ve formě pravidelných konzultací se školitelem nad postupem prací na
doktorské disertaci, doporučená minimální frekvence konzultací je jednou měsíčně. Připsání kreditů
za Doktorský seminář je na katedře sociologie FF UK podmíněno vypracováním zprávy o postupu
práce na disertaci za období od odevzdání předchozí zprávy a schválením této zprávy vedoucím
oborové rady. Zpráva v rozsahu alespoň jedné normostrany musí být podepsána studentem i
školitelem.
Připsání kreditů za Publikační aktivity je na katedře sociologie FF UK u studentů prezenčního studia
podmíněno připsáním příslušné publikace pod výzkumný záměr katedry, případně pod jinou
grantovou aktivitu na katedře. Bibliografické údaje s krátkou anotací a klíčovými slovy v českém a
anglickém jazyce odevzdává student na sekretariát katedry vždy ke konci kalendářního roku. Připsání
příslušné publikace se provádí vždy na začátku kalendářního roku prostřednictvím fakultního systému
OBD. Bližší instrukce k zadávání publikací do systému OBD poskytne studentům kontaktní osoba pro
doktorské studium. V případě potřeby zapsání kreditů v letním semestru student dokladuje připsání
publikace příslušnou klauzulí v úvodní poznámce pod čarou dotyčné publikace. Tento postup se
doporučuje i studentům kombinované formy studia.
U Grantových aktivit schvaluje v nejednoznačných případech návrh na příslušné kreditové
ohodnocení vedoucí oborové rady, a to na podnět školitele. Hlavním kritériem je kvalita projektu a
náročnost řešení v případě vlastního řešení, a objem tvořivé práce a odpovědnosti v případě
spoluřešitelství nebo jiné formy účasti na přípravě a/nebo řešení grantového projektu. Student může
získat kreditové ohodnocení ve výši 15 kreditů i za úspěšně plněný projekt financovaný ze systému
interních studentských grantů FF UK, v tomto případě je ovšem vždy nutné schválení vedoucím
oborové rady dle kritérií uvedených výše. Neúspěšný projekt v rámci interních grantů FF UK není
kreditově ohodnocen.

Ve Volitelné části si každý student povinně volí po dohodě se školitelem jednu volitelnou oborovou
zkoušku z předmětu užší vědecké specializace ve výši 6 kreditů. Předmět musí být přímo tematicky
spojený s projektem disertační práce a musí být zakončen atestací o náročnosti odpovídající zkoušce.
Výběr kurzů není omezen na kurzy realizované katedrou sociologie FF UK.
Pedagogická činnost pod vedením školitele v minimálním rozsahu čtrnácti přímých vyučovacích hodin
za daný akademický rok by měla mít tematickou spojitost s projektem disertační práce, minimální
parametry kvality a obsahu stanoví a kontroluje školitel. Mezi uznatelnou pedagogickou činnost patří
výuka vlastního předmětu (semináře, přednášky) nebo podílení se na přípravě nového předmětu a
výuka jeho odpovídající části. Cílem pedagogické činnosti tedy není zajistit nesystematické suplování
(např. školitele). U studentů prezenčního studia by pedagogická činnost měla probíhat na FF UK. Po
dohodě s vedoucím oborové rady lze jako pedagogickou činnost nebo její příslušnou část uznat i
vypracování oponentských posudků na bakalářské práce z katedry sociologie FF UK.

Toto opatření platí pro studenty přijaté do doktorského studia na katedře sociologie od
akademického roku 2010/2011 včetně.

V Praze, dne 4.10.2011

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Vedoucí oborové rady katedry sociologie FF UK

