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Doktorský studijní program: Katolická teologie 

 

 

Studijní povinnosti 

 

Studenti tohoto oboru mají tyto povinnosti v rámci celého studia. 

 

1. Disertační práce 

a) KVAR805, KVAR812, KVAR813, KVAR814 Příprava disertační práce (každý rok 

studia) 

b) KVAR806, KVAR815, KVAR816, KVAR817 Doktorandský seminář (každý rok studia-

kromě období zahraniční stáže) 

 

2. Studijní povinnosti  

a) KVAR804, KVAR818, KVAR819, KVAR820 Teologický seminář (každý rok studia) – 

koná se zpravidla jednou za rok formou několikadenního výjezdního soustředění 

b) KVAR807, KVAR821, KVAR822, KVAR823 Teologická specializace (každý rok 

studia, který předchází souborné zkoušce) 

c) Cizí jazyk (zpravidla 4. ročník) – aktivní znalost jednoho světového jazyka (standardně 

KJAZ802 angličtina, KJAZ800 němčina, KJAZ 803 italština a KJAZ 804 francouzština) na 

úrovni C1 

 

Doktorandovi může být v individuálním studijním plánu (ISP) uloženo i absolvování jednoho či více 

dalších předmětů doplňujících a rozšiřujících jeho vědomosti v oboru katolická teologie. 

 

3. Odborné aktivity 

a) KVAR808 Zahraniční odborná praxe (zpravidla 4. ročník) – zahraniční stáž v minimální 

délce jednoho měsíce 

b) KVAR809 Doplňková vědecká činnost (zpravidla 4. ročník) – povinnost splnit minimálně 

jedenkrát každou z těchto povinností: zveřejnění recenze v odborném periodiku; publikace článku 

v odborném recenzovaném periodiku nebo kapitoly v odborné recenzované monografii nebo příspěvku 

v odborném recenzovaném sborníku; podání grantového projektu; aktivní účast na konferenci 

s mezinárodní účastí. 

 c) KVAR824 Akademická praxe (povinnost může být uložena studentům prezenčního 

studia, a to i opakovaně) – akademická činnost 

 

4. Souborná zkouška (v průběhu 2., nejpozději 3. ročníku) 

Skládá se z ústní zkoušky (KRIG604 - KRIG612) a obhajoby práce (KRIG600). Obsahem a rozsahem 

je shodná se státní rigorózní zkouškou (KRIG004-KRIG015, KRIG000).  

 

 

 

Po splnění těchto povinností následuje obhajoba doktorské práce a státní doktorská zkouška  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant doktorského studijního oboru: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
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INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN – KATOLICKÁ TEOLOGIE (XT2) 

 

 

ISP je základní dokument pro celé doktorandovo studium. Musí být sestaven tak, aby 

doktorand předem věděl, co se od něj očekává, a aby mohla oborová rada účinně kontrolovat 

postup jeho studia. 

Doktorand  sestavuje ISP spolu školitelem a zanáší ho do Studijního informačního systému. 

Všechny níže uvedené studijní povinnosti, jež jsou převzaty z akreditačního spisu, jsou 

povinné a musí se v ISP objevit.  

Úprava podmínek kombinovaného studia je stanovena v rámci ISP. Nesmí se nijak dotknout 

doktorandského semináře a neruší žádnou z uvedených povinností: modifikuje podmínky 

jejich plnění. 

 

 

Příprava disertační práce 

Povinnost je uložena pro každý rok studia. 

V prvním, nejpozději však druhém roce studia se doktorand prostřednictvím bibliografické 

rešerše důkladně seznámí se současným stavem problematiky, které se chce věnovat. Ve 

spolupráci se školitelem upřesní téma disertační práce, její cíle, metodologii a specifický 

přínos. 

V druhém, nejpozději však třetím roce studia je doktorand povinen školiteli předložit ke 

schválení teze disertační práce určené k obhajobě v rámci souborné zkoušky. Teze v rozsahu 

cca 50 normostran (a v souladu s pravidly formální úpravy akademických písemných prací) 

obsahují zpravidla tyto skutečnosti: charakteristika tématu, motivace k jeho volbě; současný 

stav řešené problematiky ve světle zevrubné bibliografické rešerše; stanovení cílů a vymezení 

předpokládaného přínosu disertační práce vzhledem ke zkoumanému tématu; popis vytčené 

metodologie; komentovaná osnova disertační práce s uvedením předpokládaného rozsahu 

kapitol; seznam použitých pramenů a literatury; harmonogram dalšího postupu. 

Ve třetím resp. v dalších rocích studia doktorand pod vedením školitele dokončí disertaci 

rozpracováním obhájených tezí disertační práce. 

 

Doktorandský seminář 

Povinnost je uložena pro každý rok studia (vyjma období zahraniční stáže). 

Doktorand se aktivně účastní semináře, během něhož studenti představují a diskutují témata 

disertačních prací, jejich prameny, metodologii, osnovu a postup prací i problematiku 

vědeckého a pedagogického působení v oboru teologie. 

 

Teologický seminář 

Povinnost je uložena pro každý rok studia. 

Doktorand se aktivně účastní semináře, který poskytuje prostor pro prohlubující studium 

katolické teologie, a to zejména prostřednictvím četby textů velkých autorů křesťanské tradice 

a následné diskuse. Koná se zpravidla jednou za rok formou několikadenního výjezdního 

soustředění. 

 

Teologická specializace 

Povinnost je uložena pro každý rok studia, který předchází souborné zkoušce. 

Doktorand se věnuje prohlubujícímu studiu klíčových otázek zvolené specializace, a to 

zejména prostřednictvím četby odborné literatury a následných kolokvií se školitelem nebo 

konzultantem.  
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Cizí jazyk 

Povinnost je uložena pro čtvrtý rok studia. 

Předmět prověřuje doktorandovu aktivní znalost jednoho světového jazyka minimálně na 

úrovni C1 – schopnost prezentovat výsledky své práce v některém ze světových jazyků, a to 

písemně i ústně. Standardně má na výběr mezi angličtinou, němčinou, italštinou 

a francouzštinou. 

 

Zahraniční odborná praxe 

Povinnost je uložena pro čtvrtý rok studia. 

Doktorand je povinen absolvovat zahraniční stáž v minimální délce jednoho měsíce. 

V odůvodněných případech může oborová rada na základě doktorandovy žádosti rozložit stáž 

do několika kratších badatelských pobytů (např. v knihovnách apod.). Ve výjimečných 

odůvodněných případech může oborová rada na základě doktorandovy žádosti stanovit 

individuální povinnosti, jimiž lze část zahraniční odborné praxe nahradit jinými aktivitami 

souvisejícími s internacionalizací vědecké činnosti (např. odborný překlad, účast na 

mezinárodní konferenci, publikace v zahraničí apod.). 

 

Doplňková vědecká činnost 

Povinnost je uložena pro čtvrtý rok studia. 

Doktorand je povinen splnit v průběhu studia minimálně jedenkrát každou z těchto 

povinností: zveřejnění recenze v odborném periodiku; publikace článku v odborném 

recenzovaném periodiku nebo kapitoly v odborné recenzované monografii nebo příspěvku 

v odborném recenzovaném sborníku; podání grantového projektu; aktivní účast na konferenci 

s mezinárodní účastí. 

 

Akademická praxe  

Studijní povinnost „akademická praxe“ poskytuje doktorandovi příležitost k tomu, aby si 

osvojil zkušenost s různými podobami akademické činnosti v širším smyslu a prokázal 

schopnost se jí aktivně věnovat. V individuálním studijním plánu může být tato povinnost 

uložena studentům prezenčního studia, a to i opakovaně; vždy je ukončena zápočtem dle 

principu splnil-nesplnil. Povinnost lze studentovi zařadit do individuálního studijního plánu v 

rámci každoroční aktualizace a reagovat tím na reálný aktuální průběh studia. Pojmem 

„akademická praxe“ je označován například podíl na výuce studijního předmětu 

akreditovaného studijního programu nebo kurzu CŽV/U3V; podíl na organizaci pedagogické 

a vědecké práce i zahraniční spolupráce; podíl na uskutečňování třetí role fakulty. Všechny 

tyto aktivity jsou prováděny s garancí a supervizí pracovníka fakulty a nemají ráz prostých 

pomocných prací. 

 

Souborná zkouška 

V průběhu druhého, nejpozději však třetího roku studia složí doktorand soubornou zkoušku, 

jež má dvě části: ústní zkoušku a obhajobu předložené písemné práce. Ústní zkoušku skládá 

z vlastní specializace na základě tematických okruhů schválených oborovou radou 

a vyhlášených děkanem; ty jsou identické s tematickými okruhy pro rigorózní zkoušku 

v oboru katolická teologie. Písemná práce má rozsah cca 50 normostran; student v ní 

předkládá k obhajobě teze disertační práce. 

Souborná zkouška je obsahem a rozsahem shodná se státní rigorózní zkouškou v oboru 

katolická teologie. Pokud doktorand složí státní rigorózní zkoušku v oboru katolická teologie 

a požádá o to, aby byla uznána na místo zkoušky souborné, oborová rada jeho žádost vyhoví. 

Doktorandovi je připomínána kanonická zásada (Apoštolská konstituce Jana Pavla II. 

Sapientia Christiana čl. 49 § 2), podle níž je před získáním akademické hodnosti „doktor 
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teologie“ nutné dosáhnout akademickou hodnost „licenciát teologie“. Ten je zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách získán složením rigorózní zkoušky. 

 

Státní doktorská zkouška 

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. 

Pro státní doktorskou zkoušku připraví doktorand po dohodě se školitelem dvě 

dvacetiminutové přednášky na rozdílná témata své specializace, odlišná od tématu disertace. 

Přednášky musí být věnovány specifickým konkrétním problémům. Přednášející musí 

charakterizovat soudobý stav jejich řešení a své vlastní, argumenty podložené stanovisko. 

Komise pro státní doktorskou zkoušku volí na místě jedno z připravených témat. Po 

přednášce následuje diskuse, v níž doktorand zodpovídá položené otázky a hájí své 

stanovisko. 

Obhajoba disertační práce spočívá v doktorandově prezentaci disertační práce, v jeho 

odpovědi na písemné posudky školitele a dvou oponentů, které stanovila oborová rada, 

a v následné diskusi. 
 


