
Doktorský studijní program: Církevní a obecné dějiny 

 

1. Doktorandský seminář 

Stěžejní předmět celého studijního programu povinný ve všech čtyřech ročnících studia 

(student předmět plní se svým školitelem). Jeho součástí je rovněž prezentace stávající podoby 

disertační práce formou odborného kolokvia (odborné kolokvium je organizováno garantem SP 

a studenti jsou o termínu konání předem informováni). 

KHIS804 Doktorský seminář 1   

KHIS808 Doktorský seminář 2  

KHIS812 Doktorský seminář 3  

KHIS813 Doktorský seminář 4  

V rámci KHIS808 je povinností studenta odevzdat kapitolu či jiný ucelený text s vazbou na 

téma disertační práce o minimálním rozsahu 30 NS, který byl zaslán do recenzního řízení v 

odborném periodiku (odevzdání potvrzení redakce časopisu je součástí povinnosti). V rámci 

KHIS813 student odevzdá aktuální text disertace v rozsahu přinejmenším 100 NS. 

Termín: každý rok 

 

2. KHIS814 Souborná zkouška z církevních dějin 

Všichni studenti absolvují soubornou zkoušku z témat mimo zaměření studenta, tj. 3 zbylá 

zaměření). Komise pro soubornou zkoušku musí být jmenována garantem studijního programu. 

Termín: nejlépe ve 2., nejpozději ve 3. ročníku studia 

 

3. KHIS815 Doplňková vědecká činnost 

Doktorand je povinen splnit minimálně jedenkrát každý z následujících úkolů: 1. zveřejnění 

recenze v odborném periodiku; 2. publikace článku v odborném recenzovaném periodiku (plní 

se v rámci KHIS808); 3. podání grantového projektu; 4. aktivní účast na konferenci 

s mezinárodní účastí; 5. zahraniční studijní pobyt. 

Termín: předmět se doporučuje zapsat do 3., maximálně 4. ročníku 

 

4. KVAR824, KVAR825, KVAR826, KVAR827 – Akademická praxe  

Pro studenty prezenčního studia platí 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. Povinnost lze zařadit do individuálního 

studijního plánu v rámci každoroční aktualizace také studentům kombinované formy studia. 

Termín: každý rok 

 

5. Jazyky  

KJAZ819 Odborná němčina pro historiky 

KJAZ820 Odborná němčina pro historky 

KJAZ821 Odborná latina pro historiky 

KJAZ822 Odborná latina pro historiky 

Termín: neurčeno 

Druhý světový jazyk: (KJAZ802 Angličtina, KJAZ804 Francouzština, KJAZ803 Italština) 

Termín: neurčeno 

Ze všech tří povinných jazyků je nutná komisionální zkouška (minimálně 2 zkoušející), 

kvalifikováno prospěl/neprospěl (nutný protokol o zkoušce) 

 

6. Po splnění těchto povinností následuje státní doktorská zkouška a obhajoba disertační 

práce. Pro státní doktorskou zkoušku připraví doktorand po dohodě se školitelem dvě 



dvacetiminutové přednášky věnované konkrétním odborným problémům, odlišným od tématu 

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

 

garant: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. 

 


