
UNIVERZITA KARLOVA
KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2023
Sestavení individuálního studijního plánu

doktorského studijního programu

V souladu s čl. 7 odst. 13 Statutu Katolické teologické fakulty (dále jen „fakulta“)
stanovím následující pravidla, jež se týkají individuálního studijního plánu doktorského
studia:

čl. 1
Úvodní ustanovení

Fakulta usiluje o vysokou kvalitu studia v doktorských studijních programech, jež jsou
zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu.1 Zvláštní
pozornost je proto věnována podmínkám a průběhu přijímacího řízení, sestavování
individuálního studijního plánu (dále jen „ISP“) a kontrole jeho plnění.

čl. 2
Sestavování ISP

1. Školitel spolu se studentem sestavuje ISP, jehož obsahem je zejména téma disertační
práce a výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích
povinností, plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo
pedagogických aktivit. ISP nesmí obsahovat předměty, které student úspěšně absolvoval
ve svém předchozím studiu bakalářského nebo magisterského studijního programu.2

2. ISP je sestaven v souladu s akreditací platnou v době, kdy byl student přijat, s tímto
opatřením a s rozhodnutími oborové rady. Zohledňuje rozdíl mezi studenty prezenční
a kombinované formy studia. Pro potřeby klasifikace a kontroly plnění ISP je každé
povinnosti přiřazen kód, jímž je identifikovatelná v elektronickém informačním systému
(SIS). Výčet obvyklých studijních povinností je uveden na internetové stránce fakulty
v sekci „doktorské studium“. Za úplnost a aktuálnost údajů odpovídá garant oboru.

3. Za účelem účinnější kontroly průběhu studia je v doktorských studijních programech
uplatněna specifikace uvedená v příloze tohoto opatření.

4. Student je povinen předložit ISP prostřednictvím SIS školiteli. Pokud tak neučiní
v termínu stanoveném opatřením děkana, studium mu bude ukončeno.3

3 Čl. 10 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

2 Čl. 10 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

1 § 47 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.



5. Oborová rada schvaluje změnu ISP a změnu tématu disertační práce na základě
stanoviska školitele, případně konzultanta.4

6. Požádá-li student doktorského studijního programu o změnu formy studia v rámci
téhož studijního programu uskutečňovaného jak v prezenční, tak v kombinované formě
studia, děkan jej na základě doporučení školitele a zpravidla též oborové rady do
požadované formy studia zařadí; bez těchto doporučení může z prezenční do
kombinované formy zařadit studenta po uplynutí standardní doby studia.5

čl. 3
Kontrola studia a hodnocení plnění ISP

1. Student má právo si zapsat zejména ty předměty, které mu byly schváleny v ISP.
Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami „prospěl/a“ a „neprospěl/a“. Student
může konat kontrolu studia předmětu nejvýše dvakrát, tedy má právo na jeden opravný
termín.6

2. Plnění ISP podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které spolu
s řádným odůvodněním předkládá školitel a následně projednává a schvaluje oborová
rada. Oborová rada si může vyžádat stanovisko vedoucího školícího pracoviště.
Hodnocení ISP potvrzuje předseda oborové rady, příp. jím pověřený člen oborové rady.
Závěrem hodnocení je konstatování, že student
A) splnil ISP,
B) nesplnil některé povinnosti podle ISP,
C) nesplnil povinnosti podle ISP; v takovém případě student nesplnil stanovené
požadavky a studium bude ukončeno.
Pokud student z důvodů zvláštního zřetele hodných, které nastaly bez jeho zavinění,
splnil ISP neúplně, platí, že ISP splnil. Pokud plnění povinností podle ISP bránily závažné
okolnosti, které nastaly bez zavinění studenta, nemůže být hodnocen podle písm. C).7

čl. 4
Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření je závazné pro studenty, kteří nastupují do studia v akademickém roce
2023/2024. Pro studenty přijaté do doktorského studia ve studijním programu
akreditovaném od akademického roku 2019/2020 platí toto opatření od 1. října 2023
v závislosti na jejich studijním ročníku tak, že nebude uplatňováno zpětně.

2. Působnost studenta doktorského studijního programu, oborové rady a jejího předsedy,
školitele (případně konzultanta), děkana a rektora blíže popisuje Opatření rektora
č. 5/2020, Manuál pro doktorské studium, v platném znění.

3. Ruší se opatření děkana č. 18/2022, Sestavení individuálního studijního plánu
doktorského studijního programu.

7 Čl. 10 odst. 8–9 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

6 Čl. 10 odst. 3–5 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

5 Čl. 10 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

4 Čl. 2 odst. 2 písm. f) a h) Opatření rektora č. 5/2020, Manuál pro doktorské studium, v platném znění.



4. Toto opatření bylo projednáno garanty doktorských studijních programů 8. března
2023.

5. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a zveřejnění na úřední desce
fakulty.

V Praze dne 14. 3. 2023

UKKTF/134848/2023

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan



Příloha

CÍRKEVNÍ A OBECNÉ DĚJINY

1. Ve druhém roce standardní doby studia v rámci KHIS808 (Doktorandský seminář)
student předkládá školiteli a předsedovi oborové rady ucelený text s vazbou na téma
disertační práce o přibližném rozsahu 20–30 normostran, který byl vydán, nebo alespoň
přijat do recenzního řízení jako vědecká studie v odborném recenzovaném periodiku
(Jimp, Jsc, Jost). V případě, že bude uvedená studie publikována, považuje se za splnění
části povinnosti KVAR809 Doplňková vědecká činnost.

2. Ve čtvrtém roce standardní doby studia v rámci KHIS813 student předkládá školiteli
a předsedovi oborové rady hotovou disertační práci, v odůvodněných případech její
aktuální podobu v rozsahu přinejmenším 100 NS. Dokládá tím, že na konci standardní
doby studia disertaci dokončil nebo v krátké době dokončí.

3. Studenti prezenčního studia každoročně plní předmět Akademická praxe zahrnující
povinnost účasti na všech konferencích, kolokviích, seminářích, zvaných přednáškách
hostů z oboru a podobných akcích pořádaných fakultou. Zpráva o účasti na těchto akcích
je součástí ročního hodnocení doktoranda. Akademická praxe může dále zahrnovat
doktorandův podíl na výuce.

DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ

1. Ve druhém roce standardní doby studia v rámci KDKU822, 826, 830, 834, 838 student
předkládá školiteli a předsedovi oborové rady ucelený text s vazbou na téma disertační
práce o přibližném rozsahu 20–30 normostran, který byl vydán, nebo alespoň přijat do
recenzního řízení jako vědecká studie v odborném recenzovaném periodiku (Jimp, Jsc,
Jost). V případě, že bude uvedená studie publikována, považuje se za splnění části
povinnosti KVAR809 Doplňková vědecká činnost.

2. Ve čtvrtém roce standardní doby studia v rámci KDKU824, 828, 832, 836, 840 student
předkládá školiteli a předsedovi oborové rady hotovou disertační práci, v odůvodněných
případech její aktuální podobu v rozsahu přinejmenším 100 NS. Dokládá tím, že na konci
standardní doby studia disertaci dokončil nebo v krátké době dokončí.

3. Studenti prezenčního studia každoročně plní předmět Akademická praxe zahrnující
povinnost účasti na všech konferencích, kolokviích, seminářích, zvaných přednáškách
hostů z oboru a podobných akcích pořádaných fakultou. Zpráva o účasti na těchto akcích
je součástí ročního hodnocení doktoranda. Akademická praxe může dále zahrnovat
doktorandův podíl na výuce.



KATOLICKÁ TEOLOGIE

1. V rámci KVAR812 nebo KVAR813 student předkládá školiteli a předsedovi oborové
rady:

a) Ucelený text s vazbou na téma disertační práce o přibližném rozsahu 20–30
normostran, který byl vydán, nebo alespoň přijat do recenzního řízení jako vědecká
studie v odborném recenzovaném periodiku (Jimp, Jsc, Jost). V případě, že bude uvedená
studie publikována, považuje se za splnění části povinnosti KVAR809 Doplňková vědecká
činnost.

b) Souvislou část disertační práce (tzv. teze disertační práce) v rozsahu cca 50
normostran určenou k obhajobě jakožto písemnou část souborné zkoušky podle
KVAR818 a KVAR813.

2. Podle kanonických norem by měl doktorátu katolické teologie předcházet licenciát,
který se podle zákona o vysokých školách dosahuje rigorózní zkouškou v oboru teologie.
Má-li rigorózní práce obhájená na fakultě v oboru katolická teologie podobu tezí
disertační práce (viz 1b výše), lze ji uznat za splnění písemné části souborné zkoušky
podle KVAR818 a KVAR813.

3. V rámci KVAR814 student předkládá školiteli a předsedovi oborové rady hotovou
disertační práci, v odůvodněných případech její aktuální podobu v rozsahu přinejmenším
100 NS. Dokládá tím, že na konci standardní doby studia disertaci dokončil nebo v krátké
době dokončí.

4. Studenti prezenčního studia každoročně plní předmět Akademická praxe zahrnující
povinnost účasti na všech konferencích, kolokviích, seminářích, zvaných přednáškách
hostů z oboru a podobných akcích pořádaných fakultou. Zpráva o účasti na těchto akcích
je součástí ročního hodnocení doktoranda. Akademická praxe může dále zahrnovat
doktorandův podíl na výuce.


