
POVINNOSTI V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU FILOSOFIE 

(KFi FF UPa) 

 

1.      Povinnosti související s psaním disertace: 

a)      Prezentace rozpracovaného projektu disertační práce na doktorandském 
kolokviu – časový harmonogram dle domluvy se školitelem a garantem oboru; 
první prezentace nejpozději v druhém semestru prvního roku studia. 

b)      Odevzdání kapitoly disertační práce školiteli (nejméně 20 normostran) – 
nejpozději 31. srpna druhého roku studia (poté se každoročně odevzdává jedna 
kapitola). 

2.      Studijní povinnosti: 

a)      V prvním roce studia složit komisionální zkoušku (nejpozději na konci 
zkouškového období letního semestru). Komisionální zkouška sestává z 3 
předmětů (HIVE, KASO, AKTU), které si student naplánuje na první rok studia. 
Literaturu ke zkoušce, vždy úzce spjatou s tématem disertační práce, volí a 
schvaluje školitel s garanty předmětů. 

b)      Dvě zkoušky budou vycházet z účasti na výuce garantů předmětu doktorské 
zkoušky vedené jednou týdně po dobu jednoho semestru vyučujícími z katedry. 
Doktorand si absolvování semináře může volit dle svého odborného zájmu a po 
dohodě s garantem předmětu. Katedra takový seminář vypisuje minimálně 
jednou ročně. 

c)      Doktorand se aktivně účastní doktorandských kolokvií (1x měsíčně), kde 
doktorandi prezentují výsledky své práce na disertaci. Minimálně 2x během 
studia vystupuje doktorand v tomto semináři s vlastní rozpracovanou disertační 
prací. Účast na seminářích (min. 80%) je předpokladem ke schválení ročního 
hodnocení (student je omluven v případě, že se tou dobou účastní konference či 
je na zahraničním pobytu). Vyhodnocuje garant oboru. 
 

d)       Student absolvuje minimálně jeden studijní pobyt v zahraničí (univerzita, 
vědecký ústav, archiv, knihovna, etc.). Obsah i časový rozsah pobytu dle 
individuálního plánu, dohody se školitelem a vedením katedry, přičemž minimální 
délka pobytu je jeden měsíc. Vyhodnocuje školitel či vedoucí katedry formou 
zápočtu. 
  
  

3.      Odborné aktivity: 

Doktorand se aktivně po dobu svého studia podílí na vědecké, pedagogické a 
organizační práci katedry, a to v tomto minimálním rozsahu: účastní se dvou 
výjezdních filosofických soustředění (např. filosofie v horách), prezentuje 
výsledky svého bádání na konferencích, publikuje (minimálně 1 článek 



v recenzovaném časopise). Kromě nezbytných publikací a vystoupení na 
konferencích je ceněna také spoluorganizace konferencí a workshopů, účast na 
podávání grantových projektů, odborná editorská činnost atp. Student prokáže 
způsobilost k vysokoškolské výuce přípravou a realizací minimálně 
jednoho kursu dle individuálního plánu, dohody se školitelem a vedením katedry 
(takovým kursem může být i asistence vyučujícímu z katedry v jeho kursu). 
Tyto aktivity vyhodnocuje garant oboru spolu s vedením katedry a za jejich 
splnění získá doktorand zápočet v předmětu PRAXE.  

  

4.      Státní doktorská zkouška: 

Student vyloží a obhajuje tři teze. Teze se podstatně nekryjí s tématem disertace. 
Jejich podobu (3–4 normostrany/jedna teze) předkládá student ke schválení 
garantům předmětu státní zkoušky. Po schválení tezí se teprve může přihlásit ke 
státní zkoušce. Teze mají formu souvislého filosofického textu, který slouží jako 
podklad ke zkoušce 

Při vlastní zkoušce komise vybere z odevzdaných tezí dvě. Kandidát každou 
prezentuje v patnácti až dvaceti minutách, po každé prezentaci následuje diskuse, 
v níž doktorand obhajuje své teze. 

Ve spolupráci s garanty předmětů doktorand zpracuje jednotlivá témata tak, že 
formuluje problém, o nějž mu jde, a zaujme k němu na základě disputace a 
s oporou v literatuře vlastní stanovisko (tezi), které bude v textu jasně 
formulováno. Jasná formulace filosofického problému se stane východiskem 
diskuse. Uznán není obecný výklad nějakého tématu (učebnicové pojednání) 
nebo technický rozbor detailů některé dílčí teorie.  

 

 

 

Schváleno na oborové radě 22. 9. 2016 


