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Katedra antropologie FF ZČU v Plzni -  
Vnitřní řád prezenční formy doktorského studijního programu 

 
1) Doktorský studijní program (dále jen „DSP") je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti 
výzkumu a vývoje. Studium je orientováno na vědeckou práci v daném oboru a úroveň znalostí je prokazována státní 
doktorskou zkouškou (dále jen „SDZ“). Původní vědecké výsledky jsou zpracovány v disertační práci, která je obhajována 
před komisí. 
 
2) Prezenční forma DSP je specifickou formou studia, která je uskutečňována na Katedře antropologie FF ZČU (dále jen 
„KSA“) garantující individuální studijní plán studenta a organizující jeho badatelskou, pedagogickou a administrativní činnost. 
Student prezenční formy studia DSP pobírá pravidelné stipendium a z této skutečnosti vyplývají některé níže specifikované 
povinnosti a práva vůči KSA. 
 
3) Povinnosti studenta prezenční formy DSP: 

a) student prezenční formy DSP je povinen v rámci úkolů stanovených garantujícím pracovištěm vykonávat badatelské, 
pedagogické a administrativní aktivity, a to v rozsahu 16 hodin týdně v prvním ročníku DSP, v rozsahu 8 hodin týdně ve 
druhém ročníku DSP a v rozsahu 4 hodiny týdně ve třetím ročníku DSP. 

b) student prezenční formy DSP je povinen nahlásit vedoucímu garantujícího pracoviště plánovanou studijní cestu do 
zahraničí vykonanou v průběhu akademického roku. Student prezenční formy DSP je rovněž povinen oznámit vedoucímu 
garantujícího pracoviště soukromou cestu, během níž se vzdálí z pracoviště na dobu delší než dva týdny. 

c) student prezenční formy DSP je povinen oznámit a doložit pracovní neschopnost (např. z důvodu nemoci) delší než 
jeden týden 
 
4) Rozsah a forma činností student prezenční formy DSP: 

a) student prezenční formy DSP je na začátku každého semestru přičleněn (na základě konzultace se školitelem) 
k odbornému pracovníkovi KSA; v případě, že jde o studenta prezenční formy DSP studijního oboru Etnologie, může být 
přidělen rovněž k odborným pracovníkům Etnologického ústavu AV ČR. Student je o této skutečnosti informován nejpozději 
do konce druhého týdne semestru. Odborný pracovník, jemuž byl student na příslušný semestr přidělen, zadává studentovi 
badatelské aktivity v rozsahu uvedeném v bodě 3. O zadání povinností administrativního a pedagogického rázu v příslušném 
rozsahu rozhoduje vedoucí garantujícího pracoviště. 

b) studenta prezenční formy DSP, který provádí pravidelně výukovou činnost pro KSA v rozsahu nejméně 4 hodiny týdně, 
se netýkají povinnosti vymezené v bodě 3 a bodě 4 (a).   
 
5) Neplnění povinností studenta prezenční formy DSP: 
- v případě neplnění povinností uvedených v bodě 3 a 4, bude tato skutečnost oznámena vedoucímu garantujícího 
pracoviště, který rozhodne o způsobu nápravy, případně sankce, jež může zahrnovat krácení stipendia nebo návrh oborové 
radě DSP na přeřazení studenta na kombinovanou formu DSP. 
 
6) Práva studenta prezenční formy DSP: 
- student prezenční formy DSP má právo zapojit se v míře vyplývající z plnění jeho badatelských, pedagogických a 
administrativních povinností do činnosti KSA a využívat se souhlasem vedoucího garantujícího pracoviště její infrastrukturu 
- student prezenční formy DSP má právo účastnit se pracovních porad, seminářů a dalších badatelských a organizačních 
aktivit KSA 
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