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Základní struktura studijních povinností doktorského studia oboru 

HISTORIE/OBECNÉ DĚJINY 

 

 

Jednotlivé studijní povinnosti (kontroly studia) jsou uvedeny tučně. Není-li uvedeno jinak, skládají se 

formou zápočtu. 

1. POVINNOSTI SPOJENÉ S KONTROLOU PRÁCE NA DISERTACI 

1.1 Doktorandský seminář (AXHSDOS01–04, od 5. roku výš AXHSDOS01 s opakovaným zápisem) 

− Student je povinen se Doktorandského semináře účastnit po celou dobu svého studia. 

− Seminář se bude konat zpravidla jednou za tři týdny, tj. 8-10x do roka.  

− Seminář bude rozdělen do 4 sekcí, které vycházejí z organizační struktury pracoviště – středověkých 

dějin, novověkých dějin, obecných a komparativních dějin a nejnovějších dějin. Student bude do 

konkrétní sekce zařazen podle příslušnosti jeho školitele k organizační jednotce pracoviště. U externích 

školitelů bude zohledněno téma disertační práce a zařazení provede předseda OR. Organizaci semináře 

bude zajišťovat vedoucí semináře (organizační jednotky), na jeho zabezpečování se budou v rámci 

příslušné sekce podílet všichni interní a v maximální možné míře i externí školitelé. 

− Případnou neúčast studenta omlouvá školitel, v pochybnostech předseda OR. V případě výjezdu na stáž 

je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace. 

− Student bude na semináři referovat o postupu na přípravě disertační práce. V prvním ročníku půjde 

zejména o východiska a cíle práce. Nejpozději na konci druhého roku studia předloží rozpracované teze 

disertační práce, ve třetím roce pak alespoň jednu kapitolu práce o rozsahu alespoň 35 normostran. 

V průběhu čtvrtého roku studia studenti v rámci semináře předloží koncept disertační práce, o kterém 

bude vedena řízená diskuse. 

− Termín: Povinnost Doktorandský seminář bude studentovi zapisována v každém roce studia. 

 

1.2 Komentovaná osnova disertační práce (AXHSDIS02) 

− Osnovu předkládá doktorand školiteli. Uveden bude předpokládaný rozsah všech kapitol. Předpokládá 

se, že osnova bude prezentována i v rámci doktorandského semináře.   

− Termín: typicky v 1. roce studia. 

 

1.3 První kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce (AXHSDIS03) 

− Půjde o souvislý text o rozsahu minimálně 35 normostran, jeho obsah bude předem konzultován a 

schválen školitelem. Kapitola bude prezentována také v rámci doktorandského semináře. 

− Termín: ve 2. nebo 3. roce studia 

 

1.4 Další ucelená kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce (AXHSDIS04 s opakovaným 

zápisem) 

− Půjde o souvislý text o rozsahu minimálně 35 normostran, jeho obsah bude předem konzultován a 

schválen školitelem. Kapitola bude prezentována také v rámci doktorandského semináře. 

− Termín: 4. a každý další rok studia. 

2. ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ POVINNOSTI 

Povinnosti shodné pro všechny studenty oboru 

 

2.1 Cizí jazyk 

− Student po dohodě se školitelem volí mezi zkouškou z angličtiny (AXJAZ0001), němčiny 

(AXJAZ0005), nebo francouzštiny (AXJAZ0002). Event. je s ohledem na téma disertační práce v ISP 

možné určit jiný jazyk.1 

                                                      
1 Vystudoval-li student v bakalářském nebo magisterském studiu filologický obor z množiny A/N/F (eventuálně další 

jazyk s ohledem na téma disertační práce), povinnost Cizí jazyk pro něj odpadá. 



Studijní program Historické vědy Plán platný pro studium standardní doba studia: 4 roky 

FF UK  2 

− Termín: dle dohody se školitelem 1.– 2. rok studia. 

 

2.2 Filozofie (AXOBEC002) 

− Zkouška z filozofie se bude skládat buď formou písemné práce na filozofické téma nebo formou 

průběžné konzultace s odborníkem z ÚFaRu následované ústní zkouškou. Konkrétní forma zkoušky 

bude stanovena po dohodě studenta se školitelem. 

− Termín: dle dohody se školitelem 1.– 2. rok studia. 

 

2.3 Oborová zkouška 

− Atestace bude podobně jako doktorský seminář rozdělena v souladu se strukturou pracoviště do čtyř 

sekcí: středověké dějiny (AXHSSPE04), obecné a komparativní dějiny (AXHSSPE07), novověké dějiny 

(AXHSSPE05) a nejnovější dějiny (AXHSSPE06). Studenti budou zkoušku skládat vždy jen v jedné ze 

sekcí, která bude odpovídat zaměření disertace. Zpravidla půjde o sekci, ve které student absolvoval 

doktorandský seminář.  

− Zkouška bude probíhat formou rozpravy a jejím cílem bude ověřit, že se student orientuje v problematice 

dějin zkoumaného období a je schopen charakterizovat a strukturovaně předestřít klíčové otázky 

výzkumu v oblasti věcné i interpretační. Schopnosti doktoranda hodnotí minimálně tříčlenná zkušební 

komise složená z renomovaných odborníků v oboru.  

− Termín: dle dohody se školitelem 2.– 3. rok studia. 

 

Povinnosti stanovované individuálně na základě dohody studenta a školitele 

 

2.4 Individuální studijní povinnosti 

− Školitel stanovuje dle povahy tématu disertace další povinnosti v rozsahu minimálně jedné, maximálně 

dvou povinnosti. Jako studijní povinnost lze stanovit: 

o Písemnou práci prohlubující studentovy znalosti v některé z oblastí související s tématem disertace. 

Téma a rozsah práce stanovuje školitel. Práce musí odpovídat citační normě a eventuálně dalším 

pravidlům stanoveným pro studentské práce školou a školitelem (AXHSSPE… různé kódy podle 

témat). 

o Zkoušku z akademického čtení z druhého jazyka, žádá-li si to téma disertace. Příslušný cizí jazyk 

stanovuje školitel. 

Zkouška prokazuje pasivní zvládnutí jazyka, aby v něm doktorand dokázal studovat prameny, a to 

formou pasivní zkoušky ze čtení odborných textů. Typicky se jedná o angličtinu (ASZAJ2000), 

němčinu (ASZNJ2000), francouzštinu (ASZFJ2000), španělštinu (ASZSJ2000), italštinu 

(ASZIJ2000), ruštinu (ASZRJ2000) a latinu (ASZLJ0001) a další především evropské jazyky. 

− Termín: dle dohody se školitelem 1.– 3. rok studia. 

3. ODBORNÉ AKTIVITY 

3.1 Zahraniční stáž (AXHSOAK09) 

− Rok plnění není předepsán, neboť výjezd na stáž je závislý na stipendijních nabídkách a nelze jej plně 

předvídat předem. Povinnost lze plnit i po složení SDZK, její splnění je až podmínkou pro přihlášení 

k obhajobě disertace. Standardní délka stáže je tři měsíce, lze ji však rozložit i do kratších úseků. Stáž 

nemusí mít pouze podobu formálně stvrzeného pobytu na akademické instituci, ale může se jednat též o 

terénní výzkum, badatelské pobyty v knihovnách apod. 

− V případě závažných důvodů (dlouhodobé vážné onemocnění, péče o děti apod.) lze na základě žádosti 

schválené děkanem zahraniční stáž nahradit i některou jinou z následujících odborných aktivit: aktivní 

účast na konferenci, odborná editorská činnost, odborný překlad, akademická výuka, odborná publikace. 

 

3.2 Odborná publikace (AXHSOAK10) 

− Student musí doložit jednu odbornou studii (článek) publikovanou v zahraničním či domácím odborném 

časopise publikujícím v oboru AB dle Klasifikace oborů CEP, eventuálně v oboru blízkém. V případě 

pochybností rozhodne na návrh školitele nebo na návrh předsedy oborové rady o (ne)uznání publikace 

v oboru blízkém oborová rada. Minimálním formálním požadavkem je zařazení publikace do Seznamu 

recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice, který vede RVVI. 
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V odůvodněných případech povoluje výjimky na návrh školitele oborová rada (např. pokud jde o 

renomovaný zahraniční časopis, který není uveden v RVVI uznávaných databázích Scopus, WoS a 

ERIH). Pokud student dosáhne zveřejnění práce v časopisu evidovaném v mezinárodně uznávaných 

databázích WoS, Scopus a ERIH, může školitel navrhnout oborové radě, aby tatáž publikace současně 

splnila i jednu z povinností Další odborná aktivita I–II (viz níže). S konečnou platností pak rozhoduje 

oborová rada.   

− Termín: dle dohody se školitelem v 1.– 3. roce studia. 

 

3.3 Další odborná aktivita I–II (AXHSOAK11, AXHSOAK12) 

− Doktorand plní minimálně dvě z následujících aktivit: 

o Recenze  

Student musí doložit alespoň jednu recenzi publikovanou v zahraničním či domácím odborném 

časopise publikujícím v oboru AB dle Klasifikace oborů CEP, event. v oboru blízkém. Atestaci 

uděluje školitel. V případě pochybností rozhodne na návrh školitele nebo na návrh předsedy oborové 

rady o (ne)uznání publikace v oboru blízkém oborová rada. Totéž platí v pochybnostech, zda 

publikace splňuje požadavky kladené na recenzi, tj. že jde o kritický posudek vědeckého díla v oboru 

AB. Minimálním formálním požadavkem je zařazení publikace do Seznamu recenzovaných 

neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice, který vede RVVI. Atestaci lze 

udělit i tehdy, pokud student doloží, že je aktivním hodnotitelem projektů pro veřejné poskytovatele 

podpory ve vědě a výzkumu v oboru AB či blízkém v České republice a/nebo v zahraničí. V případě 

pochybností platí výše uvedený postup.   

o Aktivní účast na přípravě projektu  

Student musí doložit, že v rámci grantové soutěže předložil buď sám, nebo ve spolupráci s dalšími 

řešiteli vlastní projekt. Atestace se zpravidla uděluje u úspěšných grantových projektů, výjimečně lze 

v případě obzvlášť renomovaných zahraničních grantových agentur (např. ERC), uznat i podání 

neúspěšného projektu. Zohledňuje se poté, v jaké fázi posuzování byl projekt odmítnut. Atestace 

uděluje školitel, v případě pochybností předseda oborové rady.    

o Aktivní účast na konferenci  

Podmínkou pro udělení atestace je účast na významné domácí či zahraniční odborné konferenci, na 

které student přednese vlastní referát. Podobně lze uznat i podíl studenta na organizaci konference, 

musí však jíž o činnost odbornou (např. vedení panelu, redakční práce na sborníku z konference), 

nikoli administrativní a technickou. Atestaci uděluje školitel, v případě pochybností předseda 

oborové rady.  

o Odborný překlad a odborná editorská činnost  

Jde o odborný překlad závažného díla v oboru AB či blízkém, publikovaný v renomovaném 

domácím či zahraničním vydavatelství. Podobně lze atestaci udělit za přípravu publikace v oboru 

AB. Příkladem mohou být redakční práce na vydání odborného časopisu či odborné kolektivní 

monografie. Atestaci uděluje školitel, v případě pochybností předseda oborové rady.  

o Akademická výuka  

Atestace se uděluje za významnou pedagogickou činnost v rámci studijního oboru Obecné a světové 

dějiny na FF UK. Uznat lze aktivity v bakalářském a event. i magisterském stupni studia. Atestaci 

uděluje školitel, v případě pochybností předseda oborové rady.  

− Termín: není předepsán. 

4. STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (ASDZK0001) 

− Termín: 3. rok studia. 

− Předpokladem pro podání přihlášky k SDZK je splnění všech předepsaných studijních povinností z části 

plánu „základní studijní povinnosti“. 

− Průběh státní doktorské zkoušky má charakter vědecké rozpravy; v rozpravě jde nejen o rozhovor o 

samostatné studijní aktivitě doktorandů, ale o zjištění celkové orientace ve specializaci, resp. 

připravenost k samostatné vědecké činnosti ve vlastní specializaci, na kterou je orientováno doktorské 
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studium každého studujícího. Hlavní obsahovou náplní zkoušky je diskuse o široce pojatém odborném 

okruhu souvisejícím s tématem disertační práce.   

− Student si ke zkoušce v dohodě se svým školitelem zvolí pět témat, z nichž tři se nesmějí krýt s tématem 

jeho disertace. Tato témata musí být zvolena z různých etap a oblastí kandidátem studovaného období 

světových a obecných dějin (středověké dějiny, dějiny novověku, obecné a komparativní dějiny, 

nejnovější dějiny). Z těchto témat vybere zkušební komise dvě, která kandidát odprezentuje ve formě 

konferenčního příspěvku (ústní prezentace). Nejpozději 15 dní před konáním SDZK student odevzdá 

teze této prezentace. Po prezentaci bude následovat vědecká rozprava; v rozpravě jde především o 

zjištění celkové orientace ve specializaci, resp. připravenosti k samostatné vědecké činnosti ve vlastní 

specializaci, na kterou je orientováno doktorské studium každého studujícího.   

5. OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE (AX0007305) 

− Předpokladem pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je splnění všech povinností 

předepsaných v ISP. 
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INSTRUKCE PRO SESTAVOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU 

 

Základní verzi ISP vytváří v SIS Oddělení vědy, přičemž každému doktorandovi automaticky zapisuje 

všechny povinnosti, které jsou jednoznačně dané pro všechny studenty oboru (tj. u nichž je v rámcovém 

plánu výše uveden jednoznačný kód). Jakmile je tento základní ISP vytvořen, student po dohodě se 

školitelem musí v SIS dovyplnit: 

1. Zvolený Cizí jazyk, který vybírá z nabídky jazyků asociované s daným plánem. 

2. Oborovou zkoušku (opět z nabídky asociované v SIS s daným plánem). 

3. Individuální studijní povinnosti dle specifikace uvedené v plánu výše. Tyto povinnosti lze zadat buď 

volbou některého již existujícího předmětu, nebo (pokud daný předmět v SIS dosud neexistuje) zadáním 

tzv. „popisu předmětu“, který danou povinnost slovně popisuje s tím, že s nějakým předmětem v SIS 

bude asociována až později. 

4. Rok plnění u všech povinností, u nichž výše uvedený oborový plán určuje časové rozpětí. 

 


