Katedra sociologie FF UK
RÁMCOVÝ STUDIJNÍ PLÁN DOKTORSKÉHO STUDIA OBORU SOCIOLOGIE
platný od akademického roku 2017/2018
Studijní plán je rozčleněn do tří oblastí: (A) Povinnosti spojené s kontrolou práce na disertaci;
(B) základní studijní povinnosti; (C) odborné vědecko-výzkumné či pedagogické aktivity.
Jednotlivé studijní povinnosti (kontroly studia) pro všechny tři oblasti jsou uvedeny tučně.
Není-li uvedeno jinak, skládají se formou zápočtu.
Povinnosti jsou zahrnuty do individuálního studijního plánu (ISP) doktoranda.
Studijní plán je navržen tak, aby student všechny své základní studijní povinnosti včetně
SDZK splnil již ve 3. roce studia, a ve 4. roce studia se tak mohl plně věnovat psaní disertace.
A. DISERTACE
Postup práce na disertaci bude ve studentově ISP kontrolován pomocí následujících studijních
povinností:
1) Doktorandský seminář
- Doktorandský seminář slouží k pravidelnému setkávání doktorandů a školitelů. Jeho náplní
je zejména prezentování postupu práce na disertaci a vzájemná kritická diskuze, nicméně
mezi další aktivity může spadat i diskuze připravovaných odborných textů či
konferenčních prezentací, sdílení zkušeností ze zahraničních stáží apod.
- Student je povinen se Doktorandského semináře účastnit po celou dobu svého studia.
Seminář se koná pravidelně 1x za 3 týdny.
- V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní
prezentace.
- Termín: Povinnost Doktorandský seminář atd. bude studentovi automaticky zapisována v
každém roce studia.
2) Komentovaná rešerše k disertaci
- Student vypracuje stručný přehled možných teoretických východisek a metodologických
přístupů k tématu své práce a zdůvodní volbu svého přístupu. K těmto vybraným oblastem
pak zpracuje komentovaný přehled základních textů.
- Materiál student odevzdá školiteli a po jeho schválení prezentuje v Doktorandském
semináři.
- Termín: 1. rok studia.
3) Návrh designu výzkumu
- Student předloží podrobný návrh designu svého výzkumu.
- Termín: 1. rok studia.
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4) Výstup k teoretické části disertace
- Student zpracuje ucelenou část teoretické části disertace (např. jeden teoretický proud,
zásadního autora apod.) v rozsahu minimálně 15 normostran.
- Termín: 2. rok studia.
5) Komentovaná osnova disertace
- Student vypracuje podrobnou komentovanou osnovu disertace (rozsah cca 10 normostran),
z níž bude patrná předpokládaná struktura práce, konkrétní obsah jednotlivých kapitol a
jejich rozsah. Osnovu rovněž prezentuje v rámci Doktorandského semináře.
- Termín: 2. rok studia.
6) Teze disertace
- Teze disertace o rozsahu cca 15 normostran (bez titulní strany, seznamu literatury a
případných příloh) musí zahrnovat: představení teoretické části práce; hlavní výzkumné
otázky a hypotézy; strukturu disertace; charakteristiku použitých metod; harmonogram
dalšího postupu na disertační práci; předpokládané/očekávané závěry; zdůvodnění
významu práce; stávající seznam použité literatury.
- Před předložením tezí školiteli je student prezentuje v rámci Doktorandského semináře.
- Termín: 3. rok studia.
7) Výstup z disertační práce
- Student předloží nový ucelený výstup (kapitolu, resp. kapitoly) z disertace v rozsahu cca
30–40 normostran a prezentuje jej v rámci Doktorandského semináře.
- Termín: 3. a každý další rok studia.
Studijní povinnosti 2–7 jsou studentovi uznány jako splněné až po schválení předložených
textů školitelem.
B. ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ POVINNOSTI
Společný základ doktorského studia na FF
8) Cizí jazyk
- Angličtina, němčina, francouzština (student plní jeden z uvedených jazyků po dohodě se
školitelem)
- Termín: 1.–2. rok studia.
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9) Teoreticko-metodologický seminář I–II
- Seminář dává studentům prostor pro diskuzi aktuálních teoreticko-metodologických otázek
oboru, prohloubení znalostí pokročilých metod výzkumu, i diskuzi teoretickometodologických témat vyplývajících z jejich disertačních projektů.
- Na semináři se podílejí jak členové katedry sociologie, tak i externí odborníci.
- Seminář se koná pravidelně 1x za 3 týdny.
- Termín: 1.–2. rok studia.
Oborový studijní program – individuální část
10)
Individuální studijní povinnosti
- Školitel stanovuje dle povahy tématu disertace a znalostí doktoranda další povinnosti v
rozsahu minimálně jedné, maximálně tří povinností. Jako studijní povinnosti se stanovují:
o Typicky jedna zkouška či písemná práce (maximálně dvě) prohlubující studentovy
znalosti v některé z oblastí související s tématem disertace.
o V případě potřeby může být studentovi stanovena povinnost složit zkoušku ověřující
znalost sociologických teorií souvisejících s oborem jeho disertace nebo relevantních
metod sociologického výzkumu.
- Termín: 1.–3. rok studia.
C. ODBORNÉ AKTIVITY
Student plní během studia následující čtyři odborné aktivity, přičemž na konci třetího ročníku
je povinen vykázat splnění již minimálně dvou z nich.
11) Zahraniční stáž
- Rok plnění není předepsán, neboť výjezd na stáž je závislý na stipendijních nabídkách a
nelze jej plně předvídat předem. Stáž by měla trvat aspoň tři měsíce a může se skládat
z kratších celků.
- V případě závažných důvodů (péče o děti apod.) lze na základě žádosti schválené děkanem
zahraniční stáž nahradit i některou jinou z následujících odborných aktivit: aktivní účast na
konferenci, pedagogická činnost, odborná publikace.
- Termín: nejpozději ve 4. roce studia.
12) Aktivní účast na konferenci
- Aktivní vystoupení na významné domácí či zahraniční konferenci s příspěvkem týkajícím
se tématu disertační práce.
- Termín: nejpozději ve 4. roce studia.
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13) Odborná publikace
- Publikace (resp. přijetí k publikaci) původního odborného textu k tématu disertace.
Minimálním nárokem na kvalitu je standardní recenzní řízení a uplatnitelnost v RIVu.
- Termín: nejpozději ve 4. roce studia.
14) Další odborná aktivita
- Doktorand plní minimálně jednu z následujících aktivit:
o Pedagogická činnost: Typicky se jedná o výuku jednosemestrálního kurzu nebo
vedení bakalářských prací.
o Účast na grantovém projektu: Student působí jako hlavní řešitel vlastního grantu
(typicky GAUK nebo vnitřní grant FF UK) nebo se významně zapojuje do grantového
projektu katedry.
o 2. odborná publikace: viz bod 13)
- Termín: nejpozději ve 4. roce studia.
Další odborné aktivity nad rámec výše vymezených povinností jsou vítány, a mají-li vztah k
tématu disertace, student je vykazuje v rámci pravidelného ročního hodnocení.
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