Povinné předměty - doktorský obor Etnologie:
Vedení seminářů 1, 2, 3 (KSA/ VS1D, KSA/ VS2D, KSA/ VS3D)
Podmínky pro udělení zápočtu (splnění jednoho z níže uvedených bodů):
1) výuka předmětu (přednášky/semináře) vyučovaného na Katedře antropologie FF ZČU v rozsahu
minimálně 2 hod/ týden v daném semestru (tj. pro zp z KSA/ VS1D – výuka min. 2 hod v ZS, pro zp z
KSA/ VS2D – výuka min. 2 hod v LS, pro zp z KSA/ VS3D – výuka min. 2 hod v ZS nebo LS příslušného
akademického roku).
U výuky v rozsahu minimálně 2 hod/ týden v daném semestru na ostatních katedrách FF ZČU – o
udělení zp rozhoduje garant DSP Etnologie Doc. Petr Lozoviuk.
3) participace na přednáškách/ seminářích školitele – domluvit se školitelem nebo dalším vyučujícím
participaci na jeho předmětu.
Po splnění následujících podmínek zapisuje zápočty Doc. Petr Lozoviuk.

Studie 1, 2, 3 (KSA/ST1D, KSA/ST2D, KSA/ST3D)
Podmínky pro udělení zápočtu (splnění jednoho z níže uvedených bodů):
1) publikovaný příspěvek v odborném recenzovaném domácím či zahraničním periodiku (datum
vydání příspěvku – ne starší než 1 rok od data zapsání zápočtu) – např. Český lid, Sociologický časopis,
Lidé a město, Akta FF, aj.
2) publikovaný příspěvek (resp. odevzdaný příspěvek k publikaci) v odborném recenzovaném
sborníku (datum vydání příspěvku – ne starší než 1 rok od data zapsání zápočtu)
Po splnění následujících podmínek zapisuje zápočty Dr. Daniel Sosna

Recenze 1 (KSA/R1D)
Podmínky pro udělení zápočtu:
1) publikovaná recenze (resp. odevzdaná recenze k publikaci) v odborném recenzovaném domácím či
zahraničním časopise (datum vydání recenze – ne starší než 1 rok od data zapsání
zápočtu). Možné otisknout recenzi v časopise AntropoWebzin (informace k možnosti publikace:
redakce Webzinu – antropologie.zcu.cz)
Po splnění následujících podmínek zapisuje zápočty Doc. Petr Lozoviuk.

Doktorský seminář 1, 2, 3, 4 (KSA/DS1D, KSA/DS2D, KSA/DS3D,
KSA/DS4D)
1) 75% aktivní účast na seminářích nebo odevzdání elaborátu v rozsahu 10 stran o (práci na)
dizertační práci.
Po splnění následující podmínky zapisuje zápočty Doc. Marek Jakoubek.

Metodologický seminář (KSA/MSD)
1) Podmínky jsou přesně stanoveny v podrobném sylabu, který je dostupný na webové stránce Dr.
Daniela Sosny.
Po splnění podmínek zapisuje zápočty do indexu Dr. Daniel Sosna.

