KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ: HARMONOGRAM DOKTORSKÉHO STUDIA
studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění
Akademický rok 2020–2021
do 7. 9. 2020

Doktorand odevzdá podepsaný zápisový list se splněnými
předměty asistentce katedry (která zajistí předání Oborové
radě a Vědeckému odd.)* Podpis školitele není nutný.

do 30. 9. 2020

Doktorand prvního ročníku vloží po dohodě se školitelem do
Stagu podrobné zadání disertační práce, dvakrát vytiskne, zajistí
podpis svého školitele a odevzdá asistentce katedry (která zajistí
předání Oborové radě a Vědeckému odd.).*

do 30. 9. 2020

Každý doktorand vypracuje po dohodě se školitelem podrobný
individuální studijní plán doktorského studia na daný akademický
rok, zajistí podpis školitele a odevzdá asistentce katedry (která
zajistí předání Oborové radě a Vědeckému odd.).*

27. 11. 2020, 10.00–

Doktorský seminář 1

15.00
12. 3. 2021, 10.00–15.00

Doktorský seminář 2

11. 6. 2021, 10.00–15.00

Doktorský seminář 3

do 31. 7. 2021

Doktorand odevzdá podrobnou zprávu o činnosti za celý
akademický rok asistentce katedry.* Součástí zprávy budou
odborné výstupy (publikované i nepublikované texty).**
Konzultace se školitelem nutná.

do 15. 8. 2021

Doktorand, který překročil standardní dobu studia a má zájem o
prodloužení/přerušení studia, dodá patřičně odůvodněnou žádost
o prodloužení/přerušení, asistentce katedry (která zajistí
předání Oborové radě a Vědeckému odd.)* Podpis školitele
není nutný.

do 6. 9. 2021

Doktorand odevzdá podepsaný zápisový list se splněnými
předměty asistentce katedry (která zajistí předání Oborové
radě a Vědeckému odd.).* Podpis školitele není nutný.

3. 9. 2021

Velké zasedání Oborové rady, hodnocení výsledků studia
doktorandů za celý akademický rok. Rozhodování o výši
stipendia u interních doktorandů, o prodloužení studia a o jeho
ukončení. Doktorandi se specifickými studijními problémy budou
vyzváni k účasti na zasedání.

* Doktorand odevzdává všechny dokumenty v tištěné podobě ve dvou exemplářích.
Dokumenty není možné zasílat emailem. Je možné je zaslat poštou.
** Materiály mohou být v xerokopii (např. u článků, kapitol v knize atd.)

ZÁSADY STUDIA A POVINNOSTI STUDENTA INTERNÍ I KOMBINOVANÉ FORMY
DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU TEORIE A DĚJIN VÝTVARNÝCH UMĚNÍ,
které upřesňují Studijní a zkušební řád UP a jeho případné vnitřní normy
1) Doktorand se řídí harmonogramem, který Oborová rada zveřejňuje na začátku
každého akademického roku, a dodržuje Studijní a zkušební řád UP a směrnice,
které jej doplňují.
2) Doktorand udržuje pravidelný kontakt se svým školitelem. Sám jej informuje
několikrát za semestr o všech skutečnostech, které souvisejí s průběhem studia.
Školitele zejména včas informuje o plánovaném prodloužení či přerušení studia,
odevzdání disertační práce a dalších důležitých skutečnostech.
3) Doktorand pravidelně se školitelem konzultuje odbornou a výzkumnou činnost,
která souvisí s přípravou textu disertační práce.
4) Doktorand vždy a s dostatečným předstihem informuje školitele o svých plánech
souvisejících s rozvojem a prezentací výsledků vlastní výzkumné práce, tj. o
plánu odevzdání odborného textu do redakce některého odborného tuzemského
nebo zahraničního periodika, účasti na tuzemské nebo zahraniční konferenci,
podání žádosti o grantový projekt nebo zapojení do grantového projektu. Téma a
obsah svých příspěvků vždy s dostatečným předstihem konzultuje se svým
školitelem.
5) Ve všech odborných textech, které doktorand publikuje v rámci studia, musí být
uvedeno, že je studentem doktorského studijního programu na FF UP.
6) Doktorand informuje vždy písemně a v dostatečném předstihu svého školitele o
přípravě své zahraniční badatelské cesty (jejím účelu, harmonogramu, předem
zjednaných kontaktech, finančním zabezpečení atd.).
7) Doktorand je povinen dodržovat stanovenou formu a lhůtu při odevzdávání
veškerých materiálů (zadání disertační práce, individuální studijní plán, zpráva o
činnosti za akademický rok, teze, kapitola disertace atd.).
8) Pro vypracování zadání disertační práce do Stagu, bibliografie disertační práce a
autoreferátu je závazná norma časopisu Umění.
9) Disertační práce se odevzdává ve třech exemplářích. Oborová rada vítá práce
tištěné oboustranně.
10)Disertační práce musí respektovat Studijní a zkušební řád UP a platné Vnitřní
normy FF UP k jeho provedení, pokud se nejnižšího možného rozsahu znaků týká.
Oborová rada stanovila, že rozsah práce nad nejnižší možný nebude omezen.
11)Autoreferáty se odevzdávají v deseti exemplářích, anglické resumé musí být
minimálně v rozsahu dvou normostran.

12)Oborová rada stanovila, že doktorand musí odevzdat svou disertační práci se
všemi potřebnými náležitostmi nejpozději šest měsíců před koncem studia (tj.
mezní lhůty pro ukončení studia nebo termínu, který děkan doktorandovi
stanovil jako konec studia). Tato doba slouží oborové radě a vědeckému odd. FF
UP k zajištění oponentských posudků a všech dalších administrativních kroků
potřebných k uskutečnění obhajoby.
13)Doktorand musí odevzdat školiteli dokončenou disertační práci nejpozději 30 dní
před termínem odevzdání práce na oddělení vědy a výzkumu FF UP. Tato doba
slouží školiteli, aby práci prostudoval a napsal své stanovisko. Oddělení vědy a
výzkumu FF UP nebude přijímat disertační práce bez stanoviska školitele.
14)Doktorand, který si zapíše některý z předmětů DVU/91AD1, DVU/91AD2,
DVU/91AS1, DVU/91AS2, DVU/91AT1, DVU/91AT2, se účastní všech
doktorských seminářů v daném semestru (v harmonogramu značeno Doktorský
seminář 1–4) po celou dobu jejich trvání. Doktorand může být omluven jen ze
závažných důvodů, a to na základě písemné žádosti zaslané (elektronicky)
předsedovi Oborové rady. Ve sporných případech rozhodne o uznání omluvy
Oborová rada.
15)Doktorand je povinen požádat předsedu Oborové rady o řešení těch problémů
v komunikaci a spolupráci se školitelem, které ohrožují plnění jeho studijních
povinností.
16)Všechny žádosti (např. přerušení studia, změna tématu disertační práce atd.)
podává doktorand asistentce katedry (nikoli studijní referentce nebo
předsedkyni OR). Žádosti musí být řádně odůvodněné. Oborová rada doporučuje
doktorandům upřednostnit variantu přerušení studia před jeho prodlužováním.
17)Nedodržení kteréhokoli z paragrafů těchto zásad může být oborovou radou
hodnoceno jako neplnění studijních povinností.

DOPLŇUJÍCÍ ZÁSADY PRO STUDENTY INTERNÍ FORMY DOKTORSKÉHO
STUDIJNÍHO PROGRAMU PO DOBU PRVNÍCH TŘÍ LET STUDIA (tj. studenty
pobírající stipendium)
1) Doktorand je povinen během akademického roku plnit na školícím pracovišti
povinnosti, které mu uložil školitel nebo předseda Oborové rady.
2) Doktorand pobývá během semestru minimálně jeden den v týdnu na školicím
pracovišti, a to v době, na které se domluví se školitelem. Tento den bude uveden
v individuálním studijním plánu.
3) Doktorand je na školicím pracovišti přiměřeným způsobem zapojován do
odborné, organizační, pedagogické a jiné práce. Pracovní úkoly může

doktorandovi zadávat pouze jeho školitel, předseda Oborové rady nebo vedoucí
pracoviště.
4) Doktorand, který si v daném semestru zapíše některý z předmětů DVU/92AD1,
DVU/92AD2, DVU/92AT1, DVU/92AT2, DVU/92BD1, DVU/92BD2, DVU/92BUO
nebo podle nové akreditace Aktuální otázky oboru dějin umění 1–4, se účastní
všech přednášek tzv. Současného stavu bádání v oboru, případně všech
přednášek cyklu Collegium historiae artium na Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
Doktorand může svou účast na cyklech kombinovat, musí však být přítomen
v součtu minimálně na tolika přednáškách, kolik tvoří cyklus Současného stavu
bádání. Přednášky se konají obvykle ve středu, v Auditoriu maximu, v čase 15.00–
16.30 hod. Rozpis se zveřejňuje na webu katedry na počátku semestru.
Harmonogram přednášek Collegium historiae artium je zveřejněn na webu
www.udu.cas.cz. V případě absence zasílá doktorand emailem omluvu garantovi
cyklu uvedenému ve Stagu s uvedením důvodů absence.
5) Studenti, kteří zahájili své studium v akademickém roce 2018/2019 a později,
mají povinnost absolvovat pobyt v zahraničí (kdekoli s výjimkou Slovenska)
v minimální délce alespoň 6 měsíců vcelku. Pobyt musí být zahájen nejpozději
před nástupem do třetího ročníku. Oborová rada umožňuje na základě
odůvodněné žádosti doktoranda učinit výjimky z tohoto pravidla. Výjimky se
budou týkat především (ale ne jenom) doktorandek a doktorandů, kteří mají
v péči potomky, trpí závažnějšími zdravotními problémy, anebo jim dlouhodobý
pobyt v zahraničí neumožňuje péče o rodinného příslušníka, případně jiná
závažná situace. Všechny žádosti bude oborová rada posuzovat individuálně.
6) Studenti, kteří zahájili své studium v akademickém roce 2018/2019 a později,
složí v prvním ročníku ● povinnou zkoušku z cizího jazyka, ● povinnou zkoušku
z filozofie a získají ● dva zápočty za přípravu disertační práce a ● jeden zápočet
za doktorský seminář. Nesplnění těchto atestací v uvedené době bude
příčinou vyloučení ze studia po prvním ročníku.
7) Oborová rada periodicky hodnotí činnost doktorandů. Úroveň plnění studijních
povinností, kvalitu průběžně prezentovaných výstupů, výsledky zapojení do
odborné, organizační a jiné práce školicího pracoviště zohlední ve výši jejich
stipendia.
Oborová rada KDU FF UP schválila dne 4. září 2020
Za Oborovou radu doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

