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PID AMU/22/013529
V Praze dne 6.6.2022

Metodický pokyn prorektora pro studijní
a pedagogické záležitosti č. 1/2022
Průvodce doktorským studiem a metodika hodnocení doktorských studijních programů

Zdroje:
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
Nařízení vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Studijní a zkušební řád AMU
Akreditační řád AMU
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU v Praze

ÚVODNÍ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. Metodický pokyn formuluje průchod studiem, principy a účel hodnocení vzdělávací činnosti na AMU
v doktorských studijních programech (dále jen DSP), jeho vazbu na další předpisy a jiné dokumenty.
2. Hodnocení vzdělávací činnosti naplňuje priority AMU v oblasti zajišťování kvality stanovené
strategickými dokumenty AMU a jednotlivých fakult, tedy Strategickými záměry a Plány realizace
strategického záměru.
3. Průvodce doktorským studiem je přehlednou sumarizací výše uvedených zdrojů, která je určena pro
akademické pracovníky AMU a studenty DSP k rychlé orientaci v rámcové struktuře DSP.
4. Tento metodický pokyn nabývá platnosti podpisem a účinnosti dne 6. 6. 2022.
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Průvodce doktorským studiem
PŘÍPRAVA KE STUDIU
Vyhlášení přijímacího řízení
•

Přijímací řízení je vyhlašováno s patřičnou inzercí a odkazem na otevírané DSP s uvedením
kontaktní osoby pro jednotlivé programy (předsedy oborových rad). Definuje oborové požadavky
na uchazeče a průběh přijímacího řízení.

•

Do motivačních dopisů uchazeči uvádějí především svůj vztah k danému oboru a předmětu či
tématu disertační práce a zdroje, se kterými budou pracovat. Další specifické požadavky stanovují
jednotlivé DSP.

Přijímací řízení
•

Přijetí do DSP probíhá formou přijímacího řízení.

•

Pravidla pro přijímací řízení, obecné podmínky pro přijetí do DSP a způsob ověřování jejich splnění
stanoví vnitřní předpisy AMU a fakult. Konkrétní podmínky pro přijetí ke studiu si stanovují
každoročně fakulty AMU na základě návrhu děkana a schválení akademickým senátem příslušné
fakulty (dále jen AS). Informují o nich své uchazeče, a to včetně lhůt pro podání přihlášek a způsobu
jejich podávání ve veřejné části internetových stránek fakulty nejméně čtyři měsíce před konáním
přijímacího řízení. V případě nově akreditovaného DSP nejméně jeden měsíc před konáním
přijímacího řízení.

•

Přijímací řízení ke studiu nemůže být uchazeči prominuto. Přijímací řízení může za patřičných
opatření proběhnout online, pokud tuto formu schválí AS při schvalování vyhlášení přijímacího
řízení.

•

Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě AMU, která uskutečňuje příslušný
DSP, a je ukončeno rozhodnutím ve věci samé nebo procesním usnesením. Děkan a rektor jako
správní orgány postupují v souladu s právním řádem a v souladu se základními zásadami činnosti
správního orgánu zakotvenými v ustanoveních § 2 až § 8 správního řádu.

•

O přijetí uchazeče do studia v příslušném DSP rozhoduje děkan na základě doporučení přijímací
komise.

•

Předsedu a členy komise pro přijímací zkoušku (dále jen „přijímací komise“) jmenuje děkan na
návrh předsedy oborové rady. Komise má nejméně pět členů. Zkoušení (s výjimkou písemné
zkoušky) musí být vždy přítomni minimálně tři členové komise. Průběh přijímacího řízení
a vyhlášení výsledků jsou neveřejné. O výsledku zkoušky se komise usnáší většinou hlasů
přítomných členů na neveřejném zasedání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy přijímací
komise.

•

Do studia v DSP akreditovaném v českém jazyce mohou být přijati pouze uchazeči, kteří při
přijímacím řízení osvědčili dostatečnou znalost českého jazyka podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky (CEFR). O nárocích na znalost českého jazyka rozhoduje děkan za
schválení AS podle specifik DSP v rámci určování podmínek pro přijetí ke studiu. O splnění této
podmínky rozhoduje děkan a v případě uchazečů, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí,
na základě doporučení vedoucího Centra jazykové přípravy AMU.

•

Přijímací komise vede o průběhu příjímacího řízení jeden protokol, ve kterém se zaznamená
hodnocení přijímacího řízení a výslovně se uvedou skutečnosti, které mají význam pro přijetí nebo
nepřijetí uchazeče. Protokol podepisuje předseda a všichni členové přijímací komise.

•

Kritéria pro hodnocení uchazeče stanoví oborová rada příslušného programu (dále jen OR)
a zveřejní je před konáním příjímacího řízení. K základním kritériím se zpravidla řadí inovativnost

3

tématu a metodologická kvalita disertačního projektu, jeho realizovatelnost, přínos projektu pro
AMU, schopnost argumentace a motivace uchazeče.
•

Pokud uchazeč splní podmínky pro přijetí ke studiu, vydá děkan do 30 dnů od ověření podmínek
pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí ke studiu. Toto rozhodnutí se doručuje prostřednictvím
studijního informačního systému AMU, pokud s tím uchazeč předem na přihlášce vysloví souhlas.

•

Pokud uchazeč nesplní podmínky pro přijetí ke studiu, vydá děkan do 30 dnů od ověření podmínek
pro přijetí ke studiu rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

•

Po oznámení rozhodnutí má uchazeč právo nahlížet do spisu. Proti rozhodnutí děkana o přijetí či
nepřijetí ke studiu se může uchazeč odvolat do 30 dnů od jeho oznámení.

•

Odvolacím správním orgánem je rektor. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí
a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy AMU a dané
fakulty a s podmínkami přijímání ke studiu.

•

Jestliže uchazeč nebyl přijat ke studiu jen pro své umístění v pořadí za stanoveným nejvyšším
počtem uchazečů a následně vyjde najevo, že přijat být může, zejména zanikne-li právo na zápis
některému z přijatých uchazečů či se některý z přijatých uchazečů práva na zápis vzdá, může
děkan nejpozději do zahájení výuky v následujícím akademickém roce (dále jen AR) na základě
žádosti uchazeče obnovit jeho přijímací řízení a vydat nové rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Personální zabezpečení
•

Příprava v DSP musí být zabezpečena docenty, profesory nebo dalšími význačnými odborníky.

•

Školitelé studentů DSP mohou být pouze docenti, profesoři nebo další významní odborníci
s odpovídající uměleckou erudicí schválení uměleckou radou fakulty (dále jen UR).

•

U garantů, přednášejících a členů OR musí být uvedena zejména publikační a přednášková činnost
nebo tvůrčí činnost umělecká v oboru jejich působení za posledních 5 let.

•

V OR musí být dostatečným způsobem zastoupeni akademičtí pracovníci, kteří mají na dané
vysoké škole uzavřen pracovní poměr v rozsahu minimálně 0,5 úvazku.
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PRŮBĚH DOKTORSKÉHO STUDIA
•

Student si vybírá a navrhuje téma, s nímž přichází do přijímacího řízení. Následně jej schvaluje OR,
která může případně dát studentovi návrh k jeho úpravě. Jednou z funkčních možností je rovněž,
při vyhlášení příjímacího řízení, návrh okruhů témat pro uchazeče za účelem souladu se strategií
fakulty či programu a relevance tématu.

•

Rámcové požadavky na profil studenta a průběh doktorského studia jsou zaneseny v akreditačním
spise a odpovídají charakteru konkrétního DSP. Rámcový studijní plán je ve formě individuálního
studijního plánu (dále jen ISP) naplněn tak, aby předměty co nejvíce souvisely s konkrétním
tématem disertace.

•

Studium v DSP je založeno na individuálním přístupu školitelů ke studentům a intenzivní odborné
komunikaci školitele se studentem.
Student DSP může být zapojen do řešení konkrétních vědecko-pedagogických nebo uměleckovýzkumných projektů pracoviště, fakulty nebo AMU. Studenti mohou pedagogicky působit ve
výuce.
Doktorské stipendium je doktorandům v prezenční formě studia vypláceno měsíčně během
standardní délky studia (tři nebo čtyři roky); jeho výše se řídí výnosem děkana. Tento výnos
stanovuje minimální garantovanou výši stipendia.

•
•

•

Pokud je doktorské studium realizováno pod dvojím vedením (co-tutelle), je ve smlouvě mezi
školami stanoven zejména jazyk disertační práce, jakož i další podmínky studia, zejména složení
komise pro státní závěrečnou zkoušku a obhajobu disertační práce.

Průběh studia
•

DSP je zaměřen na samostatnou práci, založenou na teoreticko-metodologickém výzkumu nebo
na výzkumu či vývoji prostřednictvím tvůrčí umělecké činnosti a její teoretické reflexe.

•

Studium v DSP je kvantifikováno kredity ECTS.

•

Standardní doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky v závislosti na akreditaci. Studium se
řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou, jejíž součástí je veřejná obhajoba disertační práce.

•

Disertační práce je samostatnou prací, která je výsledkem vědeckého či uměleckého výzkumu
vycházejícího z ISP. Je písemným, uceleným pojednáním o minimálním rozsahu 120 normostran
(216 000 znaků včetně mezer, bez seznamu literatury a případných příloh), resp. 80 stran (144 000
znaků včetně mezer, bez seznamu literatury a případných příloh) v případě, kdy je součástí
disertace též umělecké dílo; pro toto dílo (či soubor děl), umělecký výkon nebo odborný projekt;
pro tuto část musí existovat hodnotící posudek.

•

Absolventům studia v DSP se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“) uváděný za
jménem.

Organizace studia
•

Studium ve všech DSP se uskutečňuje podle platné akreditace a v souladu s Akreditačním řádem
AMU (dále jen AŘ).

•

Studium v DSP se uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě.

•

Za organizaci, administrativu a kontrolu studia v DSP mají sdílenou odpovědnost školitel, garant
a OR v souladu s AŘ. Studium sleduje a hodnotí OR.

•

Studium v DSP probíhá podle ISP. Ten navrhuje školitel (na celé studium, nebo na daný akademický
rok) a schvaluje OR. Jeho obsahem je zejména výčet studijních povinností, kontrol studia a plnění
vědeckých, výzkumných, uměleckých nebo dalších tvůrčích povinností, dále doporučených
zahraničních pobytů nebo jiných stáží a pedagogických aktivit.

•

Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy a vnitřní normy AMU a jejích součástí.
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Obsah studia
•

Obsah studia DSP je zaměřen na výzkum v oblasti umění s případnými mezioborovými přesahy
a zpravidla též na samostatnou tvůrčí činnost.

•

V zásadách tvorby ISP je vymezen podíl teoretických znalostí (uvedených v akreditaci).

•

Povinné a povinně volitelné studijní předměty doktorského studia odpovídají výhradně tomuto
stupni studia a vztahují se k zamýšlené disertační práci.

•

Nabídka volitelných studijních předmětů a jejich obsah může odpovídat nabídce a obsahu
studijních předmětů bakalářského či magisterského studia.

•

Student je motivován k činnosti přednáškové, k mobilitám, účasti na konferencích a seminářích
v ČR a v zahraničí. Případné další povinnosti, které má student splnit v průběhu studia, nesmí
ohrozit jeho studium a musí se studiem bezprostředně souviset.

•

Z tématu disertační práce musí jednoznačně vyplývat, že jeho řešení bude vyžadovat samostatnou
tvůrčí, vědecko-výzkumnou nebo umělecko-výzkumnou činnost studenta.

•

Průběžný dohled nad průběhem a kvalitou studia a prací školitele mimo hodnocení ve studijním
informačním systému může realizovat OR formou výročních prezentací studentů DSP před členy
OR nebo účastí členů OR na veřejných přednáškách a seminářích studentů DSP.

Klasifikace a hodnocení studia
•

Klasifikace a hodnocení studentů DSP je zaznamenávána ve studijním informačním systému.

•

Formou hodnocení studia jsou zápočty a zkoušky stanovené ISP.

•

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia v příslušném předmětu a zapisuje se do
informačního systému slovem „Započteno“ (Z) / „Nezapočteno“ (N). Zápočet nemá opravný
termín.

•

Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia v příslušném předmětu. Klasifikuje se slovy
„prospěl“ – „neprospěl“.

•

Na konci každého AR vypracovává student sebehodnotící zprávu o studiu a tvůrčí činnosti spojené
s tématem disertační práce (dále jen Zpráva o činnosti). Obsah Zprávy o činnosti určuje oddíl
Sebehodnocení doktorských studijních programů (viz dále). Zprávu vypracovává také student,
který splnil ISP a pracuje na disertační práci, a to i v případě, že měl část roku studium přerušeno.

•

Zprávu o činnosti studenta následně posoudí školitel a projedná OR.

•

Hodnocení studenta v jednotlivých předmětech se zapisuje do studijního informačního systému.

Student

U studentů se předpokládá vysoká motivace pro studium, odborná a umělecká způsobilost. Musí mít
předpoklady pro samostatnou tvůrčí činnost, aktivní přístup k naplňování ISP a osobní odpovědnost.
•

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, má právo na zápis do doktorského studia. Toto právo vzniká
sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu.

•

Student má povinnost plnit požadavky vyplývající z DSP podle Studijního a zkušebního řádu AMU,
dalších vnitřních předpisů AMU a fakulty a zákonných norem vztahujících se k vysokoškolskému
studiu.

•

Navrhuje téma disertační práce (součást materiálů přijímacího řízení).

•

Vypracovává návrh ISP spolu se svým školitelem, který jej předloží OR ke schválení.

•

Má právo a povinnost být v pravidelném kontaktu se svým školitelem.

•

Žádá o změnu ISP, kterou schvaluje školitel a OR. Změna musí být zapsána v dodatku k ISP
s uvedením souhlasu školitele a předsedy OR.

•

Může žádat o přerušení studia. Maximální doba studia v DSP činí šest let, výjimkou jsou vážné
zdravotní a sociální důvody, mateřství a rodičovství.
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•

Při zápisu do nového AR kontroluje své osobní údaje, případně je aktualizuje. Zpráva doktoranda,
hodnocení školitele, schválení ISP a zasedání OR probíhá podle harmonogramu každé fakulty.

Oborová rada a její činnost

Členy OR pověřuje a odvolává děkan na návrh garanta DSP. OR je povinna na vyžádání podat děkanovi
zprávu o realizaci DSP. Funkční OR je zárukou fungování DSP. OR je oprávněna, po dohodě s garantem,
podávat návrhy týkající se chodu a hodnocení doktorského studia ke schválení děkanovi. Komunikuje se
studentem, školitelem, případně konzultantem a s vedením fakulty.
•

OR sleduje a hodnotí celé studium v DSP tak, aby bylo v souladu s obsahem DSP.

•

Posuzuje a schvaluje ISP.

•

Schvaluje změnu ISP na základě stanoviska školitele, případně konzultanta.

•

Sleduje, aby téma disertační práce bylo v souladu s DSP, který student studuje.

•

Určuje požadavky ke státním doktorským zkouškám v souladu s obsahovou náplní platné
akreditace.

Předseda oborové rady a jeho činnost
•

Předseda OR je zodpovědný za činnost této rady. Je garantem DSP, jmenuje ho děkan a je
zodpovědný za dodržování předpisů AMU a příslušné fakulty.

•

Odpovídá za podání vyžádané zprávy děkanovi/děkanům a rektorovi o realizaci DSP jménem OR.

Garant doktorských studijních programů

Garant DSP je akademickým pracovníkem, který svou odborností a svým jménem odpovídá za kvalitu a za
řádné uskutečňování jím garantovaného DSP. Je pověřen, aby ve spolupráci s orgány příslušné fakulty
dbal o obsahovou a metodickou kvalitu DSP, o řádné uskutečňování jeho výuky, jakož i o jeho rozvíjení
a pravidelné hodnocení.
•

Garant DSP je předsedou příslušné OR.

•

Garant DSP je zodpovědný za přípravu akreditačního spisu.

•

V zájmu kvalitního uskutečňování a perspektivního utváření daného DSP garant konzultuje
a koordinuje svou činnost s děkanem, s příslušnými proděkany, s vedoucími příslušných výukových
pracovišť i s garanty jiných studijních programů.

Školitel a jeho činnost

Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, pro něž je rozhodující odborný
vztah mezi školitelem a studentem. Vyjádřením vzájemné komunikace je naplňování ISP. Funkce školitele
je pro doktorské studium nezastupitelná. Školitel má odpovědnost za kvalitu doktorského projektu a za
odborné vedení studenta.
Školitel je akademickým pracovníkem – docentem, profesorem nebo významným odborníkem
schváleným UR fakulty, který je svou odborností zárukou kvalitního a řádného vedení studenta. Disponuje
dostatkem časové kapacity pro školení studenta. Každý školitel má adekvátní znalosti platné legislativy a
vnitřních předpisů a norem AMU a příslušné fakulty.
•

Školitel sestavuje společně se studentem návrh ISP včetně tématu disertační práce a může být
připravován na každý AR nebo celé studium.

•

Posuzuje téma disertační práce navržené studentem, případně mu pomáhá s jeho formulací.

•

Průběžně sleduje plnění studijních povinností studenta a pravidelně s ním konzultuje výsledky
studia.

•

Kontroluje, aby obsah disertační práce byl v souladu s obsahem DSP, který student studuje.
V případě nesouladu s obsahem DSP navrhne školitel OR řešení.
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•

Pravidelně (nejméně však jednou ročně) písemně hodnotí plnění ISP a toto hodnocení předkládá
OR ke schválení.

•

Školí, vede studenta, doporučuje mu odbornou literaturu a zdroje, konzultuje se studentem způsob
prezentace výsledků jeho vědecké práce, učí ho získávat finanční zdroje na zabezpečení jeho
projektů, pomáhá mu s navazováním odborných kontaktů doma i v zahraničí a se vstupem do
mezinárodní vědecké komunity, učí ho předávat poznatky ve výuce studentům, umožňuje mu
v rozumné a přiměřené míře asistovat při výuce.

•

Jeden školitel může vést maximálně pět disertační práce. V úvahu se bere skutečnost, zda má
školitel dostatek časového prostoru k tomu, aby mohl studenty v odpovídající kvalitě školit.

Odborný konzultant a jeho činnost
•

Školitel nebo student (po souhlasu školitele) může navrhnout OR ustanovení konzultanta z řad
odborníků daného oboru, který je díky svým speciálním odborným znalostem nebo metodickým a
technickým možnostem schopen vést studenta v rámci určitého věcného nebo časového úseku
doktorského studia.

•

Návrh na přizvání konzultanta ke spolupráci při školení doktoranda a jeho práce může být podán
na začátku nebo kdykoliv během studia a schválen OR.

ZAKONČENÍ STUDIA
Požadavky pro ukončení studia
•

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

•

Student se k obhajobě disertační práce a státní doktorské zkoušce přihlašuje prostřednictvím
studijního informačního systému.

Státní doktorská zkouška
•

Podmínkou konání státní doktorské zkoušky je splnění povinností ISP.

•

Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí jmenovanou děkanem na návrh garanta
DSP. Zkušební komise může být složena z profesorů, docentů a dále odborníků s PhD schválených
UR fakulty. Nejméně jeden člen komise musí být z pracoviště mimo fakultu.

•

Členem komise pro státní doktorskou zkoušku nebo oponentem disertační práce nesmí být osoba,
u které je se zřetelem na její poměr k obsahu disertační práce nebo osobám, jichž se obhajoba
týká, důvod pochybovat o její nepodjatosti.

•

Průběh státní doktorské zkoušky i vyhlášení výsledků jsou veřejné. O konání státní doktorské
zkoušky se vyhotoví protokol, který podepisuje předseda a všichni členové komise; počet členů
komise nesmí být menší než pět. Zkoušení musí být přítomni minimálně tři členové komise.

•

Výsledek státní doktorské zkoušky se hodnotí slovy „prospěl” nebo „neprospěl”. O výsledku jedná
komise pro státní doktorskou zkoušku na neveřejném zasedání.

•

Státní doktorskou zkoušku lze opakovat pouze jednou, a to nejpozději do jednoho roku od data
neúspěšného skládání zkoušky.

Obhajoba disertační práce
•

Podmínkou konání obhajoby je splnění povinností ISP včetně odevzdání disertační práce se všemi
předepsanými náležitostmi, příp. realizace absolventského výkonu a úspěšné složení státní
doktorské zkoušky.

•

Zadání disertační práce schvaluje děkan s přihlédnutím k návrhu studenta na doporučení OR.
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Zadání obsahuje:
a) název disertační práce
b) jazyk disertační práce
c) jméno školitele
•

Písemná disertační práce obsahuje výsledky výzkumu dosud nepublikované, stejně jako již
publikované nebo přijaté ke zveřejnění.

•

Disertační práce se zpravidla skládá z těchto částí:
o
úvod, cíle disertační práce a zdůvodnění řešeného problému
o
stav současného stavu bádání v dané oblasti výzkumu
o
teoretická a metodologická východiska práce
o
kapitoly věnované vlastnímu řešení výzkumného problému
o
závěr, sumarizace výsledků a jejich zhodnocení pro obor, výhled dalšího bádání
o
seznam použitých zdrojů
o
seznam vlastních uměleckých prací, resp. dokumentace uměleckého díla či výkonu

•

Disertační práce se odevzdává prostřednictvím studijního informačního systému. Termín
odevzdání disertační práce je stanoven děkanem fakulty v rámci harmonogramu fakulty. Časový
interval mezi odevzdáním a vlastní obhajobou disertační práce je nejméně dva měsíce
a maximálně šest měsíců.

•

K disertační práci student přikládá teze (o rozsahu 5-10 normostran), které slouží k informování
ostatní vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích disertační práce. Jejich přílohou je seznam
publikovaných prací studenta v průběhu studia včetně citací, případně seznam vlastních
uměleckých prací. Teze disertační práce je student povinen odevzdat alespoň deset dnů před
stanoveným termínem obhajoby.

•

Oponenty disertační práce jmenuje děkan na návrh garanta DSP. Minimálně jeden z oponentů
disertační práce nesmí být akademickým pracovníkem AMU nebo zaměstnancem AMU.

•

K disertační práci vypracuje školitel a minimálně dva oponenti posudky, ve kterých výslovně
uvedou, zda práci doporučují nebo nedoporučují k obhajobě. Posudky jsou povinni vložit do
informačního systému nejméně sedm pracovních dnů před datem obhajoby. Je-li posudek
zpřístupněn později, má student právo před konáním obhajoby žádat nový termín. Pokud práci
k obhajobě nedoporučí nadpoloviční většina posudků vypracovaných školitelem a oponenty,
nemůže být student připuštěn k obhajobě disertační práce a má se za to, že obhajoba proběhla
v řádném termínu a byla hodnocena stupněm „F“. Podmínkou opakování obhajoby je přepracování
či doplnění disertační práce na stejné téma.

•

Písemná disertační práce AMU zveřejňuje v souladu s § 47b zákona. Zveřejnění se provádí ve
fakultních knihovnách a též elektronicky v repozitáři kvalifikačních prací AMU „Dspace“ na adrese
http://dspace.amu.cz.

Absolventský výkon
•

Absolventským výkonem je část disertační práce, kterou student dokládá výsledky svého
uměleckého výzkumu nebo odborné práce vytvořením vlastního uměleckého díla (či souboru děl),
uměleckého výkonu nebo odborného projektu (dále jen „absolventský výkon“).

•

Zadání absolventského výkonu určuje děkan s přihlédnutím k návrhu studenta na doporučení
oborové rady, pokud vnitřní norma fakulty nestanoví jinak. Zadání obsahuje název absolventského
výkonu a jeho stručnou charakteristiku, jméno vedoucího absolventského výkonu, kterým je školitel
a nejpozdější termín jeho realizace.
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•

Minimálně dva oponenty absolventského výkonu jmenuje děkan na návrh garanta studijního
programu, pokud vnitřní norma fakulty nestanoví jinak. Minimálně jeden z oponentů
absolventského výkonu nesmí být akademickým pracovníkem AMU nebo zaměstnancem AMU.

•

Zadání se uskutečňuje vložením do informačního systému. Změny zadání či oponenta
absolventského výkonu schvaluje děkan dle podmínek stanovených fakultou.

•

Absolventský výkon student realizuje v souladu se studijním plánem nejpozději 30 pracovních dnů
před termínem konání obhajoby. Absolventský výkon jako součást státní doktorské zkoušky nelze
opakovat.

•

V případě, že je oponent absolventského výkonu zároveň oponentem disertační práce, může být
oponentní posudek absolventského výkonu součástí oponentního posudku disertační práce.

•

Školitel i oponenti absolventského výkonu vypracují písemný posudek a zpřístupní jej studentovi
prostřednictvím informačního systému nejpozději 7 pracovních dnů před konáním obhajoby, je-li
posudek zpřístupněn později, má student právo před konáním obhajoby žádat nový termín.

Společná ustanovení o obhajobě disertační práce a absolventského výkon
•

Obhajoba disertační práce, příp. absolventského výkonu je veřejná a probíhá před komisí pro
obhajobu disertační práce, příp. absolventského výkonu která může mít stejné složení jako komise
pro státní doktorskou zkoušku. Výsledek obhajoby se hodnotí slovy „obhájil“ nebo „neobhájil“.
Výsledky obhajoby vyhlašuje předseda komise rovněž veřejně. Pokud je výsledek obhajoby
záporný, oznámí děkan studentovi rozhodnutí komise následně i písemně. V souladu se závěry
jednání komise uvede v rozhodnutí podmínky, za kterých může být obhajoba konána znovu.
Student může požádat o obhajobu přepracované či upravené disertační práce ve lhůtě pěti měsíců
až jednoho roku od konání neúspěšné obhajoby. Obhajobu disertační práce, příp. absolventské
výkonu lze opakovat pouze jednou.

•

Informace o datu konání obhajoby a tématu disertační práce musí být zveřejněna na úřední desce
fakulty alespoň deset dnů před stanoveným termínem obhajoby.
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SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY
Monitoring kvality doktorského studia
•

Probíhá průběžné interní sledování kvality práce OR a komisí formou účasti reprezentantů vedení
fakulty při obhajobách doktorských disertačních prací, organizace společné schůzky doktorandů
na zahájení nového AR apod.

Sebehodnocení doktorských studijních programů
•

Smyslem sebehodnocení je průběžně reflektovat meziroční proměny DSP, jeho úspěchy
i problémy, navrhovat opatření k nápravě a reflektovat jejich účinnost.

•

Ze strany zástupců DSP, zejména garanta, OR a školitelů, splňuje vnitřní hodnocení tyto požadavky:
 je otevřené, konkrétní, věcné a konstruktivní;
 slouží rozvoji DSP v kontextu dané fakulty, resp. celé školy;
 je součástí průběžné diskuse o potřebách DSP ve vztahu k proměnám praxe.

•

Vzhledem ke struktuře DSP na fakultách AMU i studentské základně je při sebehodnocení DSP
důraz kladen na průchod studiem u jednotlivých studentů. Základním dokumentem jsou proto
každoroční zprávy o činnosti konkrétních studentů zapsaných v prezenční či kombinované formě
studia, předkládané vždy na konci AR, po celou dobu studia do okamžiku jeho absolvování,
zanechání z vlastního rozhodnutí či ukončení z důvodu neplnění studijních povinností.

Definice sebehodnocení doktorských studijních programů AMU
•
Sebehodnocením DSP se rozumí každoroční zpráva o uskutečňování DSP za ukončený AR. Tato
zpráva má podobu zápisu ze zasedání OR, které zpravidla probíhá na konci příslušného AR či na
začátku dalšího AR, tedy v období září-listopad.
•
Zápis ze zasedání OR obsahuje zejména její stanovisko k práci každého studenta zapsaného
v daném DSP, jehož podkladem je jednak zpráva o činnosti studenta vložená do studijního
informačního systému na konci AR, jednak hodnocení školitele vložené rovněž do studijního
informačního systému.
Vazba sebehodnocení na vnitřní předpisy, strategické a jiné dokumenty i další procesy
•
Sebehodnocení studijního programu na AMU je ustanoveno článkem 23 Pravidel systému
zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Akademie múzických umění v Praze v platném
znění (dále jen „Pravidla vnitřního hodnocení“).
•
Sebehodnocení studijního programu je jedním z podkladů pro:
 zpracování Souhrnné zprávy z hodnocení vzdělávací činnosti fakulty, jež vzniká
péčí fakultních komisí pro vnitřní hodnocení (čl. 11, odst. 5., písm. b Pravidel
vnitřního hodnocení),
 zpracování Zprávy o vnitřním hodnocení AMU, resp. Dodatku ke Zprávě o vnitřním
hodnocení AMU, které má AMU zákonnou povinnost zpracovávat (§77 b, odst. 3,
písm. b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, dále jen “zákon”),
 zpracování výročních zpráv o činnosti fakult i Výroční zprávy o činnosti AMU, které
mají fakulty i AMU zákonnou povinnost vypracovávat (§21, odst. 1, písm. a
zákona),
 proces vnitřního hodnocení studijního programu (čl. 24 Pravidel vnitřního
hodnocení a čl. 5 tohoto pokynu) prováděného minimálně jednou za dobu platnosti
akreditace, v rámci něhož se mimo jiné posuzuje relevance sebehodnocení
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uskutečněných od posledního vnitřního hodnocení a míra implementace
navrhovaných změn, a jehož výstupem je Zpráva pracovní skupiny o vnitřním
hodnocení studijního programu.

Metodika sebehodnocení doktorských studijních programů na AMU
A. Student
Student shrne svou celoroční činnost související s doktorským výzkumem ve Zprávě o činnosti
doktoranda za akademický rok, kterou tvoří:
a) Plán činnosti na akademický rok
b) zpráva doktoranda
c) Umělecká činnost
d) Publikační činnost a vystoupení na konferencích
e) Pedagogická činnost
f) Zahraniční aktivity
Výsledná zpráva o činnosti dále obsahuje výčet absolvovaných a neuzavřených předmětů podle
schváleného ISP doktoranda.
Termín: doktorand zašle zprávu o činnosti nejpozději do 30. září končícího AR prostřednictvím studijního
informačního systému svému školiteli.
● Poznámka: garant DSP (předseda OR) může rozhodnout o povinném využívání rubriky Plán
činnosti na akademický rok: její vyplnění na začátku AR je výsledkem společné dohody doktoranda
a školitele na plánu činnosti na daný AR.
B. Školitel
Školitel se vyjádří k práci doktoranda za uplynulý AR v rámci studijního informačního systému v poslední
rubrice formuláře Zpráva o činnosti doktoranda za akademický rok, která zahrnuje:
● Hodnocení školitele
● Školitel dále může upravit obsah rubrik Umělecká činnost, Publikační činnost a vystoupení
na konferencích, Pedagogická činnost a Zahraniční aktivity, nemůže však zasahovat do
obsahu rubriky Plán činnosti a Zpráva doktoranda;
● Školitel zároveň může zprávu doktorandovi poslat zpět s doporučením její úpravy či
přepracováním před finálním schválením, tedy než ji finálně odsouhlasí a uzavře.
Termín: do 15. října nového AR uzavírá školitel závěrečnou zprávu o činnosti doktoranda a zároveň ji tímto
krokem zpřístupňuje předsedovi OR, dřívější termín může nastavit předseda OR s ohledem na obvyklé
termíny zasedání OR.
● Poznámka: formulář vyplněný doktorandem i školitelem lze vytisknout, resp. uložit v elektronickém
formátu (PDF) za účelem projednání v OR (viz C).
C. Oborová rada
Během podzimního zasedání OR proběhne projednání zpráv o činnosti jednotlivých doktorandů zapsaných
v daném DSP, shrnutí činnosti na DSP jako takovém a plánů na nový AR. Dokumentem sebehodnocení je
Zápis ze zasedání oborové rady DSP a vyjádření OR ke každému studentovi.
Termín:
do 15. listopadu nového AR
Provedení:
zápis ze zasedání OR (v pdf)
Archivace:
studijní informační systém, seznam studijních programů, záložka Hodnocení příslušného
studijního programu (stejná rubrika, v níž je ukládáno sebehodnocení a vnitřní hodnocení
bakalářských a magisterských SP); zápis ze zasedání OR vkládá do studijního
informačního systému pověřený neakademický pracovník
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Centrum pro doktorská studia
•

Centrum pro doktorská studia AMU (dále jen CDS AMU) bylo založeno v září 2016 jako mezifakultní
pracoviště pro podporu výzkumných, metodologických a publikačních postupů v oblasti umění.
https://www.amu.cz/cs/studium/centrum-pro-doktorska-studia/

•

CDS AMU je metodicky řízeno prorektorem pro studijní a pedagogické záležitosti a prorektorkou
pro vědu a výzkum.

•

CDS AMU pořádá společné kurzy pro studenty DSP DAMU, FAMU a HAMU a každoroční konferenci
doktorandů uměleckých škol Teritoria umění.

•

V součinnosti s mezinárodním oddělením AMU jako gestorem poskytuje podporu pro zahraniční
badatelské a tvůrčí pobyty doktorandů.
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Metodika vnitřního hodnocení doktorských
studijních programů (dále jen DSP)
-

Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství (dále
jen “Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství”)

-

metodika Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 82/2017 Postupy při
posuzování funkčnosti vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy.

1. Setkání pověřeného člena Komise pro vnitřní hodnocení (dále jen KVH) a metodika s garantem DSP,
resp. předsedou oborové rady (dále jen OR) nad smyslem a průběhem vnitřního hodnocení – dva
měsíce před rozhovory a ustavení pracovní skupiny – nejméně dva měsíce před rozhovory.
a) Pracovní skupina má pět členů, kteří jsou navrženi ve spolupráci s vedením fakulty, KVH
a garantem DSP.
b) Jeden z členů pracovní skupiny je členem KVH s cílem zajistit kontinuitu zkušeností
s průběhem vnitřního hodnocení a zároveň dodržování metodiky. Ostatní členové mohou být
vybíráni z pedagogů fakulty i externích osobností z oboru.
Pracovní skupina si na svém přípravném setkání rozdělí úkoly a oblasti hodnocení i podkladů, na
které se budou jednotliví členové soustředit, vybere nejméně tři disertační práce k zařazení do
hodnocení, vybere studenty a absolventy k oslovení pro účast v rozhovorech a stanovuje
harmonogram činností (kroků) až do konečného zpracování závěrečné zprávy. Rovněž navrhne a
osloví respondenty pro strukturované rozhovory z řad pedagogů DSP, studentů a absolventů,
nejméně jeden měsíc před rozhovory.
2.

Příprava podkladů, které kompletuje pověřený neakademický pracovník, a další podklady shrnující
činnost členů OR a školitelů, jejich individuální umělecké či výzkumné výsledky. Jedná se o:
a) aktuální akreditační spis
b) přehled změn v akreditaci DSP hlášených na NAÚ (pokud k nim došlo) od platnosti akreditace
c) aktuální seznam studentů DSP včetně disertačních témat a školitelů
d) seznam absolventů DSP včetně disertačních prací a školitelů za 5 let zpět
e) aktuální seznam členů OR a školitelů za 5 let zpět
f) zápisy z jednání OR za 3 roky zpět
g) aktuální text vyhlášení přijímacího řízení
h) disertační práce, posudky, případně tvůrčí výstupy či záznamy o nich (jsou-li součástí
disertační práce a byly oponovány) za 5 let zpět
i) zprávy (zprávy studentů jsou v odstavci i) školitelů za 3 roky zpět
j) výstupy studentů a absolventů DSP v RIV za 5 let zpět
k) seznam sebehodnotících zpráv studentů DSP za 5 let zpět
l) přehled mezinárodní spolupráce, počet a popis zahraničních mobilit studentů DSP za 5 let zpět
m) seznam grantů SGS studentů DSP, případně jejich dalších externích výzkumných či
uměleckých grantů za 5 let zpět
n) seznam odborných aktivit (konferencí, sympozií, seminářů, workshopů apod.) pro studenty
DSP, případně pro širší odbornou veřejnost, iniciovaných péčí členů OR a školitelů za 3 roky
zpět
o) individuální studijní plány studentů DSP a absolventů DSP za 5 let zpět
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p) protokoly doktorské státní zkoušky absolventů DSP za 5 let zpět
3. Předseda pracovní skupiny rozhodne o rozdělení odpovědnosti při vedení rozhovorů jak z hlediska
moderování, tak z hlediska tematických oblastí.
4. Přípravná setkání pracovní skupiny lze vést i distanční formou, v online režimu.
5. Průběh setkání pracovní skupiny a rozhovory s respondenty:
a) Studenti
b) Pedagogové – školitelé doktorandů a členové OR
c) Absolventi
d) Garant, případně vedoucí katedry
e) Zástupce vedení fakulty (příslušný proděkan)
6. Zápis z rozhovorů provádí fakultní referentky pro zajišťování kvality a za souhlasu všech účastníků je
pořizován zvukový záznam ze setkání a rozhovorů.
7. Struktura závěrečné zprávy
Usnesení
- harmonogram proběhlých schůzek a jména všech, kteří se jako respondenti zúčastnili
vnitřního hodnocení DSP
- celková míra souladu se standardy
- shrnutí silných a slabých stránek DSP
- shrnutí doporučení pro rozvoj DSP
- případné shrnutí závažných nedostatků
Vyjádření k jednotlivým standardům
- vyjádření k naplnění každého ze standardů: “standard je naplněn / je naplněn částečně
/ není naplněn”
- způsob naplnění standardu, není-li naplnění standardu zřejmé přímo z podkladů
a nevyžaduje další komentář
- formativní doporučení pro rozvoj DSP v daném standardu směrem ke
garantovi/vedoucímu pracoviště a k vedení fakulty
- při identifikaci závažných nedostatků formulace návrhu opatření pro naplnění
standardu ve stanoveném časovém limitu (k jednání s děkanem fakulty a Radou pro
vnitřní hodnocení)
Přílohy zprávy
- podklady dodané pracovní skupině
- přepis jednotlivých rozhovorů

prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D. v.r.
prorektor
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