Doktorský studijní program (DSP) Archeologie – Individuální studijní plán (ISP)
Obecné informace o DSP Archeologie, včetně požadavků na studenta v rámci studia, jsou dostupné
na webu KAR (https://www.kar.zcu.cz/phd.php; poslední dvě strany dokumentu pod odkazem
„Doktorský studijní program archeologie“ obsahují tabulku se seznamem všech předmětů).
Individuální studijní plán sestavuje student na základě tématu disertační práce (je vhodné volit
předměty s co nejužší vazbou na téma disertační práce), výběru předmětů dle informací uvedených
v IS Portál a domluvy se školitelem (viz hlava IV Studijního řádu). ISP připravený pro DSP Archeologie
je dostupný na webu FF v sekci Studium – Studijní oddělení – Formuláře
(https://ff.zcu.cz/study/studijni-oddeleni/formulare.html). V tomto formuláři jsou připraveny
povinné předměty. Dále je třeba prostudovat vizualizaci studijního plánu DSP Archeologie v IS Portál
(lze prohlížet i bez přihlášení, Portál – Studium – Prohlížení – Programy a obory, Fakulta: FF, Rok:
aktuální, Forma: prezenční, Typ: doktorský, Jazyk: čeština, Hledat, DSP Archeologie P0222D120024
platný od 2018 se standardní délkou studia 4 roky, kliknout na program „Archeologie“, dále znovu na
obor „Archeologie“ a „Vizualizace“). Předměty jsou ve vizualizaci studijního plánu rozvrženy do 4 let
(8 semestrů). Detailní informace o jednotlivých kurzech lze získat po kliknutí na jejich zkratky.
Celkem je třeba zapsat předměty, jejichž kreditová hodnota dosáhne nebo překročí 240 kreditů. Po
zapsání minimálního doporučeného počtu volitelných předmětů v jednotlivých blocích, zbývá ještě
dozapsat 8 kreditů (tedy např. jeden MEKD za 8 kreditů, jeden jazyk za 8 kreditů, nebo dva předměty
VZCD/VPAD za 5 kreditů). Předměty externích vyučujících (tzn. Metodologické kursy MEK1-7D a
Výzkumné činnosti garantované doc. Šmejdou, tj. VZC3-4D) doporučujeme zapsat v doporučených
ročnících studia a semestrech, zejména však na základě aktuálního přehledu otevírání kurzů pro
výuku v jednotlivých akademických rocích a semestrech (LS/ZS) v následující tabulce:
Akad.
MEK1D MEK2D MEK3D MEK4D MEK5D MEK6D MEK7D VZC3D VZC4D
rok
2019/20 LS
LS
LS
LS
LS
2020/21
ZS
ZS
ZS
ZS
2021/22 LS
LS
2022/23
Tabulka plánované výuky externích vyučujících volitelných předmětů MEK1-7D a VZC3-4D (platná pro
akademický rok 2019/20).

ISP musí obsahovat:
-

rok započetí studia (aktuální rok) a rok plánovaného ukončení studia (LS čtvrtého ročníku, ve
kterém by měla být splněna Státní doktorské zkouška)
školitele, případně konzultanta schváleného u přijímacího řízení;
akademický rok (např. 2020/21) a semestr (ZS/LS) plnění u všech zapsaných předmětů;
téma disertační práce (schválené u přijímacího řízení, případně změněné na základě domluvy
se školitelem) a plánovaný termín odevzdání (opět LS čtvrtého ročníku, ve kterém by měla
být splněna Státní doktorské zkouška).
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Je možné uvést termín a instituci, ve které bude probíhat povinná zahraniční stáž (v min. délce 1
měsíce) či další plánované studijní aktivity (např. povinná prezentace příspěvku v cizím jazyce na
mezinárodní konferenci, apod.).
ISP podepsaný studentem a školitelem předkládá student při zápisu. Po zápisu schvaluje ISP oborová
rada, podepisuje předseda oborové rady a děkan FF. Poté obdrží student kopii ISP, který je závazný
po celou délku studia.

Změny individuálního studijního plánu
Pokud vyvstane potřeba cokoliv v ISP změnit, je třeba podat oficiální Žádost pro doktorandy
(formulář el. verze je dostupný na webu FF v sekci Studium – Studijní oddělení – Formuláře, viz
https://ff.zcu.cz/study/studijni-oddeleni/formulare.html; papírová verze je dostupná na Studijním
oddělení). Podepsanou Žádost o změnu ISP předloží student ke schválení školiteli a s jeho podpisem ji
předkládá na Studijní oddělení referentce P. Ludwigové. Poté je žádost předložena k posouzení
oborové radě a děkanovi. Žádost je třeba předložit včas, proto je vhodné její podání předem
konzultovat se studijní referentkou (P. Ludwigová).

Příklady standardních změn ISP
-

-

Žádost o odložení předmětu XY (KAR/XY) na akad. rok 20../20… (nutné podat před začátkem
akad. roku nebo před zahájením výuky v daném semestru; pokud student nesplní předmět, je
mu automaticky zapsán v příštím akad. roce, kdy jej musí splnit);
Žádost o odložení Obhajoby disertace (KAR/OD) na akad. rok (standardně je třeba podat tuto
žádost po absolvování Státní doktorské zkoušky);
Žádost o přerušení studia (standardně zejm. v případě mateřství);
Oznámení o zanechání studia (v případě, že student hodlá zanechat studia).

Předzápis
V období od června do konce srpna je třeba provést v Portále předzápis předmětů na příští akad. rok
(včetně případných nesplněných předmětů). Blíže viz web FF (https://ff.zcu.cz/study/informace-prostudenty/vyssi-rocniky/predzapis). Standardní limit 65 kreditů/rok platí pro bakalářské a magisterské
studijní programy.

2

