A) OBECNÁ ČÁST
základní struktury studijních povinností studenta v doktorském studiu se zaměřením na prohloubení obecných základů v daném studijním oboru
doktorského studijního programu, resp. na studium odborných disciplín souvisejících s daným doktorským studijním oborem / programem
Cizí jazyk
6 kr.
Filozofie *
6 kr.
12 kr.
B) SPECIALIZOVANÁ ČÁST
studijní povinnosti studenta v doktorském studiu se zaměřením na vlastní vědeckou přípravu a řešení dílčích vědeckých úkolů tématu disertační práce
Oborová zkouška z předmětů užší vědecké specializace
10 kr.
Korpusová lingvistika
5 kr.
Lexikologie
5 kr.
Obecná lingvistika
5 kr.
Základní matematické metody v lingvistice
5 kr.
Doktorský seminář I–VI
6x3 kr. Poskytuje studentovi možnost průběžné metodické podpory
(kontrola a konzultace postupu prací na doktorské disertaci)75
ze strany školitele při zpracování tématu disertační práce –
seminář bude probíhat formou individuálních konzultací
posluchačů se školiteli
Celkem za oddíly A a B
48 kr.
C)Vědeckovýzkumné aktivity
Stanovené minimální počty kreditů za publikační, grantové aktivity a studijní stáže v rámci vědecko-výzkumných aktivit specializované části základní struktury studijních povinností studenta v doktorském studiu
na FF UK v Praze jako modelu pro tvorbu individuálních studijních plánů nevylučují jejich eventuální dodatečnou úpravu děkanem fakulty na případnou žádost předsedů oborových rad na základě vyhodnocení
prvních zkušeností s novou podobou studia v DSP na FF UK v Praze.

Publikační aktivity

Studie ve fakultním časopisu nebo sborníku, resp. v odborném periodiku mimo AV ČR, v.
v. i.
Studie v recenzovaném domácím odborném periodiku
Studie v recenzovaném zahraničním odborném periodiku
Studie v domácím karentovaném3 odborném periodiku
Studie v zahraničním karentovaném3 odborném periodiku
Recenze v odborném domácím / zahraničním periodiku
Kapitola v odborné monografii o rozsahu min. 30 normostran

10 kr.

15 kr.
20 kr.
25 kr.
30 kr.
1/2 kr.
30 kr.
Minimální počet kreditů 30 kr.

Grantové aktivity
Úspěšný grantový projekt podaný u interní grantovou agenturu UK (navrh. / spolunavrh., řešitel / spoluřeš.) 15 kr.
Úspěšný grantový projekt mimo interní grantové agentury UK (neevid. v CEP) (- / -, - / -)
20 kr.

Studie publikovaná anebo přijatá do tisku.
Studie publikovaná anebo přijatá do tisku.
Studie publikovaná anebo přijatá do tisku.
Studie publikovaná anebo přijatá do tisku.
Studie publikovaná anebo přijatá do tisku.
Recenze publikovaná anebo přijatá do tisku.
Studie publikovaná anebo přijatá do tisku.
Student podal a/nebo řešil projekt.

Student se podílel na přípravě projektu a/nebo jeho

Úspěšný grantový projekt mimo interní grantové agentury UK (evid. v CEP) (- / -, - / -)

30 kr.

Neúspěšný grantový projekt podaný u interní grantové agentury UK (- / -, - / -)

5 kr.

Neúspěšný grantový projekt podaný mimo interní grantové agentury UK (- / -, - / -)

10 kr.

Minimální počet kreditů 5 / 10 kr.

následném řešení.
Student se podílel na přípravě projektu a/nebo jeho
následném řešení.
Student se podílel na podání projektu, který ale nebyl
financován.
Student se podílel na podání projektu, který ale nebyl
financován.
5 kr. pro studenty v prezenční formě, 10 kr. v kombinované formě studia

Konferenční aktivity

Aktivní účast (poster, přednáška) na konferenci nebo workshopu (kolokviu) pořádaného
10 kr.
v rámci UK
Aktivní účast (poster, přednáška) na konferenci nebo workshopu (kolokviu) pořádaného
20 kr.
mimo UK (domácí)
Aktivní účast (poster, přednáška) na konferenci nebo workshopu (kolokviu) pořádaného
30 kr.
mimo UK (zahr.)
Aktivní účast (poster, přednáška) na prestižní mezinárodní vědecké konferenci1
40 kr.
Minimální počet kreditů nestanoven
Studijní stáže

První krátkodobá stáž / studijní pobyt v zahr. nebo na jiném domácím specializ. pracovišti
(< 1 m)
První semestrální zahraniční stáž (min. 3 měsíce)
Druhá a další krátkodobá stáž / studijní pobyt v zahr. nebo na jiném dom. specializ.
pracovišti (< 1 m)
Druhá a další semestrální zahraniční stáž (min. 3 měsíce)

10 kr.
20 kr.
15 kr.
25 kr.

Minimální počet kreditů (za studijní stáže) 10 kr.
Minimální počet kreditů (za celý oddíl C) 70 kr.

Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce2
(k požadavkům na tuto studijní povinnost viz část C reakreditační žádosti, s. 19)
Odevzdání disertační práce

1
2

10 kr. Teze disertační práce student odevzdává nejpozději do
konce 2. ročníku
40 kr. CELKEM ZA STUDIUM ZÍSKÁVÁ STUDENT 180 KREDITŮ

Přiznání titulu „prestižní“ příslušné mezinárodní konferenci je v gesci předsedy příslušné oborové rady.
Konkrétní požadavky na Rozpracované teze disertační práce určí příslušná oborová rada v souladu se specifiky konkrétního doktorského studijního oboru.
3
Karentovaný časopis – součástí databáze Current Contents.

Minimální počty kreditů v jednotlivých ročnících:
1. rok: 30 kreditů
2. rok: 60 kreditů
Celé studium: 180 kreditů
Požadavky pro obhajobu disertační práce:
1. splnit 180 kreditů za studium
2. splnit všechny povinné studijní povinnosti obecné části studijního plánu v plném rozsahu
3. absolvovat doktorský seminář v rozsahu 18 kreditů.
4. splnit kreditové minimum za vědecko–výzkumné aktivity specializované části základní struktury studijního plánu v rozsahu 70 kreditů
5. splnit publikační minimum v rozsahu 30 kreditů
6. splnit grantové minimum v rozsahu 5, resp. 10 kreditů
7. splnit minimální studijní povinnosti v rámci studijních stáží v rozsahu 10 kreditů
8. složit státní doktorskou zkoušku
9. odevzdat dizertační práci
Obecně při sestavování ISP platí (je to ale pouze doporučení):
− udělat pokud možno všechny povinné zkoušky v prvních dvou letech (na konci druhého ročníku státnice)
− publikační výstupy připravovat od začátku, jejich splnění plánovat ovšem až v druhé polovině studia
− granty je třeba podávat na začátku studia (později už nemusí být čas na jejich řešení)
− maximálně propojovat povinnosti – např. výstupem z grantu je nějaká publikace/účast na konferenci, příp. i stáž
Ad Doktorský seminář I-VI:
Předpokládá se, že povinnosti doktorského semináře budou naplněny těmito aktivitami:
1) pravidelnými konzultacemi
2) aktivní účastí na internim semináři v ÚČNK (vždy v úterý od 13,00)
3) účast na seminářích pro doktorandy: zatím jediný kurz v nabídce je Základy programování pro korpusovou lingvistiku (Cvrček)
4) účast na příležitostných přednáškách hostů ÚČNK a ÚTKL
Ad Konferenční aktivity:
Rovněž se předpokládá, že 10 kreditů za „Aktivní účast (poster, přednáška) na konferenci nebo workshopu (kolokviu) pořádaného v rámci UK“
bude možné získat vystoupením na interním semináři v ÚČNK (vždy v úterý od 13,00).

