
Doktorský studijní program Historické vědy - komentář 

 

 

V prvé řadě je třeba, aby podobu individuálního studijního plánu studující konzultovali se 

svými školiteli (zejména je nezbytné společně určit výuku v seminářích, oponování 

diplomových prací (bc., příp. mgr.) a případné vedení bakalářské diplomové práce).  

Individuální plán se na začátku každého akademického roku dá aktualizovat (může se stát, že 

se vše v plánu nepodaří splnit - předpisy vymezují možnostní limity). 

 

 

Komentář k pojetí obecných předmětů a času jejich zápisu do ročníků 

Doktorandský workshop 1 - zapisuje se povinně v letním semestru 1. ročníku 

Doktorandský workshop 2 - zapisuje se povinně v letním semestru 3. (dále pak u čtyřletého 

studia 4. ročníku) 

Tyto předměty slouží k motivaci toho nejdůležitějšího v doktorském studiu - tedy 

k soustavné práci na disertačním tématu. Zde doktorandi na počátku studia a na jeho konci 

představí rozpracování (ukončování) práce….prameny, metody, koncepci, výsledky atd. 

Formu workshopu si určí školitelé (klasický seminář s diskusí, výzkumné zprávy písemné atd.) 

 

Doktorský seminář 1 a DS 2 

Tyto předměty si studenti zapisují až ve druhé fázi řádného studia - ne v 1. ročníku! 

Tyto předměty slouží ke zhodnocení průběžné komunikace a konzultací studujících se svými 

vedoucími, zejména o disertačním tématu, ale i celkově o všem kolem studia. 

 



Cyklus přednášek odborníků - těchto předmětů je ve stagu několik variant (dá se získat 

mnoho kreditů) 

Tento předmět slouží k samostatnému sledování, vyhledávání a následné účasti (v tomto 

případě stačí pasivní) na workshopech, seminářích, konferencích, letních školách apod. - 

které doktorandi (se školiteli) vyhodnotí jako užitečné k širšímu kontextu disertačního 

tématu…..naprostá většina předmětů a dalších aktivit by se měla „točit“ v kontextu 

výzkumného tématu - těžištěm doktorského studia je právě práce na disertaci. 

Po absolvování takovéto akce (stačí jednodenní) studující poskytnout doklad o účasti školiteli 

(např. program konference apod.), aby mohl udělit atestaci do stagu 

 

Komentář k pedagogickému modulu  

(povinných 20 kreditů, kombinovaná forma studia 5) 

Na vedení semináře se doktorandi předem dohodnou se školiteli. Optimální je využití 
seminářů k hlavním předmětům v bakalářském studiu (tj. např. semináře k dějinám 
středověku, raného novověku, 19. a 20. stol.) 

Dále (a to by byla i velká pomoc katedře - zejména pro novější dějiny) - oponování 
bakalářských diplomových prací (v tuto chvíli má předmět málo kreditů, do budoucna s tím 
zkusíme něco dojednat na zvýšení na 3 kredity za posudek) 

Závěrečné atestace  doktorského studia: 

Ústní státní doktorská zkouška - zpravidla se koná v dřívějším termínu než obhajoba 
disertace (nejlépe v posledním ročníku studia) 

Obhajoba doktorské disertační práce: 

Je třeba se písemně přihlásit (viz formuláře k doktorskému studiu) 

Termíny přihlášení a současně odevzdání hotové, školiteli schválené práce: 

Pro obhajoby listopad/prosinec: termín odevzdání 15. září  

Pro obhajoby červen/začátek července: termín odevzdání 15. března  

!!! Na konci srpna nebudou vzhledem k předchozí době prázdnin a dovolených závěrečné 
doktorské atestace realizovány, další termíny budou pak v podzimních měsících. 

 


