Požadavky OR studijního programu Demografie
Požadavky pro individuální studijní plán
Absolvovat certifikovanou zkoušku ze světového neslovanského jazyka (např. FCE, CAE,
TOEFEL) do konce 3. ročníku studia, nejpozději však do podání přihlášky ke státní doktorské
zkoušce.
Absolvovat minimálně 2 odborné zkoušky z předmětů tematicky blízkých problematice
řešené v disertační práci do konce 3. ročníku studia.
Aktivně pracovat na své disertační práci, docházet na pravidelné konzultace ke svému
školiteli.
Absolvovat státní doktorskou zkoušku do konce 3. ročníku studia. Zkouška má dvě části: 1)
obhájení části disertační práce a 2) oborovou zkoušku (viz okruhy státní doktorské zkoušky)
Každoročně se zúčastnit seminářů, kde jsou prezentována rozpracovaná témata disertačních
prací všech doktorandů.
Každoročně se zúčastnit alespoň jedné demografické konference (domácí nebo zahraniční),
kde bude prezentovat poster nebo přednese příspěvek.
Doktorand v prezenční formě studia obhájí dizertační práci do konce 4. ročníku studia.
V případě nesplnění výše uvedených povinností se snižuje roční hodnocení doktoranda.
Participace na aktivitách katedry
Doktorand v prezenční formě studia se podílí na zajištění aktivit realizovaných katedrou
(například konference a semináře pořádané katedrou, přijímací řízení, apod.).
Požadavky oborové rady na publikační činnost doktorandů
1) povinné publikace před odevzdáním disertační práce (klasická forma disertace) disertační
práce ve formě původního vědeckého spisu v rozsahu 150-300 stran včetně příloh, dvě práce
publikované nebo přijaté do tisku v odborném recenzovaném časopise
2) počet publikací (v případě odevzdání monotematického souboru publikací k obhajobě) a
případné další požadavky na tyto publikace (např. typ časopisu) minimálně 7 publikací v
odborných recenzovaných časopisech celkový rozsah disertační práce včetně úvodní části a
příloh 150-300 stran

Požadavky OR studijního programu Fyzická geografie a geoekologie
Individuální studijní plán
Doktorand společně se školitelem sestaví studijní plán doktorského studia, a to nejpozději do
1 měsíce od zahájení studia.
Studijní řád stanoví následující studijní povinnosti:
1. povinná zkouška z Obecné a regionální fyzické geografie
2. splnění podmínek Kolokvia
3. zkouška z 2 volitelných odborných předmětů
Zkoušky jsou rovnoměrně rozdělené tak, aby byly absolvované včetně kolokvia do konce 2.
ročníku studia.
4. státní doktorská zkouška do konce 3. ročníku studia
Individuální studijní plán dále obsahuje plánovaný průběh vlastní výzkumné činnosti,
plánované studijní pobyty a případnou účast doktoranda na pedagogické činnosti pracoviště.

Požadavky na disertační práci
1. Disertace ve formátu monografie
- obsahuje původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění
2. Disertace v kumulativní formě, tj. komentovaný soubor článků
- skládá se minimálně ze 4 původních, tematicky souvisejících vědeckých článků v
recenzovaných vědeckých časopisech v databázích WoS/SCOPUS, z nichž nejméně 1 je
v časopisu s IF; 2 články mohou být případně nahrazeny kapitolou v monografii (povinnost
min. 1 článku v časopisu s IF zůstává); doktorand musí být minimálně ve dvou publikacích
skládajících disertační práci prvním autorem
- v případě kolektivních publikací musí být uveden autorský podíl doktoranda (specifikuje
obvykle první autor, případně školitel nebo vedoucí výzkumného týmu)
- disertační práce obsahuje dále zásadní vědecké pojednání problematiky včetně rešerše,
definici výzkumných otázek a způsob jejich řešení, shrnutí a kritické hlavních výsledků
obsažených v jednotlivých publikacích
Požadavky na celkovou publikační činnost doktoranda během studia (v době kdy
odevzdává disertaci)
- nejméně 1 článek v časopisu s IF a 3 další publikace v databázích WoS/SCOPUS, přičemž
doktorand musí být nejméně na 2 z nich uveden jako první autor
- celkový minimální počet původních vědeckých prací (články ve vědeckých časopisech,
kapitoly v monografiích) je 5, z toho nejméně ve 3 z nich musí být uveden jako první autor
- v případě, že publikace dosud nevyšla, předkládá autor potvrzení redakce o přijetí do tisku

Požadavky OR studijního programu Kartografie geoinformatika a dálkový průzkum
Země
Požadavky pro individuální studijní plán
Doktorand společně se školitelem sestaví studijní plán doktorského studia, a to nejpozději do
30. 10. prvního roku studia.
Studijní plán specifikuje následující studijní povinnosti:
1) absolvování minimálně 2–3 odborných zkoušek z předmětů tematicky blízkých
problematice řešené v dizertační práci (náročnost zkoušky je zpravidla vyšší než v
pregraduálním studiu, examinátorem zpravidla není školitel doktoranda); minimálně jednu
zkoušku doktorand absolvuje do konce 1. ročníku studia, zbývající zkoušky do konce 2.
ročníku studia;
2) absolvování certifikované zkoušky ze světového neslovanského jazyka do konce 1. ročníku
studia;
3) absolvování semináře doktorandů v každém roce studia s aktivní účastí v rozsahu a s
obsahem odpovídající požadovanému stupni rozpracovanosti práce danému ročníku studia
(viz čl. V těchto Pravidel);
4) absolvování teoreticko-metodologické rozpravy k dizertační práci do konce 2. ročníku
studia. Pro tuto rozpravu doktorand předkládá minimálně 20 stran textu s diskuzí teorií a
konceptů, z nichž vlastní dizertace vychází. Text odevzdává nejpozději do 30. září 2. roku
studia, a to elektronicky školiteli a zároveň předsedovi oborové rady. Nad tímto textem
proběhne rozprava doktoranda se školitelem. Po uspokojivém vyhodnocení bude dán pokyn
školitele a splnění této povinnosti bude předsedou oborové rady zapsáno do výkazu o studiu;
5) absolvování státní doktorské zkoušky prioritně do konce doporučené doby studia. Státní
doktorská zkouška má dvě části: a) rozprava na téma dizertační práce (teorie a vybrané
empirické kapitoly) a b) oborová zkouška (viz okruhy státní doktorské zkoušky).
B. Výzkumná činnost *)Od 1. ročníku studia se doktorand v úzké spolupráci se školitelem
zapojuje do výzkumu. Zejména se jedná o aktivní zapojení do výzkumných projektů
řešených na katedře majících návaznost na téma doktorandovy práce. Vedle toho předkládá
návrhy na získání vlastních projektů určených pro podporu doktorandského studia (GAUK,
granty pro doktorandy apod.).
Požadavky oborové rady na publikační činnost doktorandů
1) povinné publikace před odevzdáním disertační práce (klasická forma disertace)
- alespoň 3 články v tuzemských recenzovaných publikacích
- alespoň 1 článek v zahraniční recenzované publikaci
2) povinné publikace před odevzdáním disertační práce (monotematický soubor publikací )
- alespoň 6 článků v tuzemských recenzovaných publikacích
- alespoň 4 články v zahraničních recenzovaných publikacích

Požadavky OR studijního programu Obecné otázky geografie
Individuální studijní plán
Doktorand společně se školitelem sestaví studijní plán doktorského studia, a to nejpozději do
30. 10. daného roku.
Studijní plán specifikuje následující studijní povinnosti:
1) absolvování minimálně 2–3 odborných zkoušek z předmětů tematicky blízkých
problematice řešené v dizertační práci (náročnost zkoušky je zpravidla vyšší než v
pregraduálním studiu, examinátorem zpravidla není školitel doktoranda); minimálně jednu
zkoušku doktorand absolvuje do konce 1. ročníku studia, zbývající zkoušky do konce 2.
ročníku studia;
2) absolvování certifikované zkoušky ze světového neslovanského jazyka do konce 1. ročníku
studia;
3) absolvování kolokvia obvykle v 1. ročníku studia, nejpozději však do konce 2. ročníku
studia;
4) absolvování teoreticko-metodologické rozpravy k dizertační práci do konce 2. ročníku
studia.
Do konce 2. ročníku studia doktorand předkládá minimálně 20 stran textu s diskuzí teorií a
konceptů, z nichž vlastní dizertace vychází. Text odevzdává nejpozději do 30. dubna 2. roku
studia, a to elektronicky školiteli a zároveň předsedovi oborové rady. Nad tímto textem
proběhne rozprava doktoranda se školitelem. Po uspokojivém vyhodnocení bude dán pokyn
školitele a splnění této povinnosti bude předsedou oborové rady zapsáno do výkazu o studiu.
Od 3. ročníku studia (včetně) doktorand každoročně prezentuje rozpracovanost dizertační
práce v rámci doktorandského semináře katedry (dle harmonogramu akcí katedry obvykle v
únoru).
5) absolvování státní doktorské zkoušky do konce 3. ročníku studia; státní doktorská zkouška
má dvě části:
a) rozprava na téma dizertační práce (teorie a vybrané empirické kapitoly) a b) oborová
zkouška (viz okruhy státní doktorské zkoušky).
5) Doktorand v programu Obecné otázky geografie a zaměření "Geografické vzdělávání"
absolvuje do konce 1. ročníku předmět Teoreticko-metodologické otázky geografického
vzdělávání.
Požadavky k předložení disertační práce
1) Povinné publikace před obhajobou dizertační práce (plní každý doktorand):
Do obhajoby dizertační práce (bez rozdílu její formy) doktorand publikuje minimálně 2
odborné články v recenzovaném vědeckém časopise, přičemž minimálně 1 článek je
publikován v časopise s IF a 1 článek může být nahrazen kapitolou v odborné recenzované
knize. Výjimečně (např. vzhledem k tematickému zaměření dizertace) může oborová rada
uznat nahrazení článku v časopise s IF dvěma články v časopisech evidovaných

v databázi WoS/Scopus. V případě, že publikace dosud nevyšla, doktorand předkládá
potvrzení redakce o přijetí publikace do tisku. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí
afiliaci katedry a číslo výzkumného projektu.
2) Počet publikací v případě odevzdání dizertační práce jako monotematického souboru
publikací:
Minimální počet jsou 4 odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise, nebo kapitoly
v recenzovaných odborných knihách. Dané publikace musí tvořit určitý logický, tematicky
ucelený, celek, musí být uvedeny první a uzavřeny závěrečnou kapitolou. Úvodní text
dizertace musí mít charakter zásadního pojednání, které vystihuje podstatu (jádro)
badatelského úsilí doktoranda. V závěrečné kapitole doktorand diskutuje klíčové závěry
výzkumu a možností jeho dalšího směřování (specifikuje těžiště dalšího výzkumu). Počet
článků zařazených v příloze dizertace není klíčový, podstatná je jejich kvalita a logické
uspořádání souboru publikací prokazující kvality doktoranda.
V případě kolektivních prací musí být specifikován autorský podíl doktoranda. Autorský
podíl specifikuje první autor, vedoucí týmu, příp. školitel. Alespoň jedna z publikací musí být
doktorandem publikována samostatně (autorství 100 %) a u alespoň jedné publikace
doktorand musí být uveden jako první autor. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí
afiliaci katedry a číslo výzkumného projektu.
3) V průběhu studia doktorand publikuje anotace a recenze vědeckých prací a články
popularizační povahy;

Požadavky OR studijního programu Regionální a politická geografie
Individuální studijní plán
Doktorand společně se školitelem sestaví studijní plán doktorského studia, a to nejpozději do
30. 10. daného roku.
Studijní plán specifikuje následující studijní povinnosti:
1) absolvování minimálně 2–3 odborných zkoušek z předmětů tematicky blízkých
problematice řešené v dizertační práci (náročnost zkoušky je zpravidla vyšší než v
pregraduálním studiu, examinátorem zpravidla není školitel doktoranda); minimálně jednu
zkoušku doktorand absolvuje do konce 1. ročníku studia, zbývající zkoušky do konce 2.
ročníku studia;
2) absolvování certifikované zkoušky ze světového neslovanského jazyka do konce 1. ročníku
studia;
3) absolvování kolokvia obvykle v 1. ročníku studia, nejpozději však do konce 2. ročníku
studia;
4) absolvování teoreticko-metodologické rozpravy k dizertační práci do konce 2. ročníku
studia.
Do konce 2. ročníku studia doktorand předkládá minimálně 20 stran textu s diskuzí teorií a
konceptů, z nichž vlastní dizertace vychází. Text odevzdává nejpozději do 30. dubna 2. roku
studia, a to elektronicky školiteli a zároveň předsedovi oborové rady. Nad tímto textem
proběhne rozprava doktoranda se školitelem. Po uspokojivém vyhodnocení bude dán pokyn
školitele a splnění této povinnosti bude předsedou oborové rady zapsáno do výkazu o studiu.
Od 3. ročníku studia (včetně) doktorand každoročně prezentuje rozpracovanost dizertační
práce v rámci doktorandského semináře katedry (dle harmonogramu akcí katedry obvykle v
únoru).
5) absolvování státní doktorské zkoušky do konce 3. ročníku studia; státní doktorská zkouška
má dvě části:
a) rozprava na téma dizertační práce (teorie a vybrané empirické kapitoly) a b) oborová
zkouška (viz okruhy státní doktorské zkoušky).
5) Doktorand v programu Obecné otázky geografie a zaměření "Geografické vzdělávání"
absolvuje do konce 1. ročníku předmět Teoreticko-metodologické otázky geografického
vzdělávání.
Požadavky k předložení disertační práce
1) Povinné publikace před obhajobou dizertační práce (plní každý doktorand):
Do obhajoby dizertační práce (bez rozdílu její formy) doktorand publikuje minimálně 2
odborné články v recenzovaném vědeckém časopise, přičemž minimálně 1 článek je
publikován v časopise s IF a 1 článek může být nahrazen kapitolou v odborné recenzované
knize. Výjimečně (např. vzhledem k tematickému zaměření dizertace) může oborová rada
uznat nahrazení článku v časopise s IF dvěma články v časopisech evidovaných

v databázi WoS/Scopus. V případě, že publikace dosud nevyšla, doktorand předkládá
potvrzení redakce o přijetí publikace do tisku. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí
afiliaci katedry a číslo výzkumného projektu.
2) Počet publikací v případě odevzdání dizertační práce jako monotematického souboru
publikací:
Minimální počet jsou 4 odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise, nebo kapitoly
v recenzovaných odborných knihách. Dané publikace musí tvořit určitý logický, tematicky
ucelený, celek, musí být uvedeny první a uzavřeny závěrečnou kapitolou. Úvodní text
dizertace musí mít charakter zásadního pojednání, které vystihuje podstatu (jádro)
badatelského úsilí doktoranda. V závěrečné kapitole doktorand diskutuje klíčové závěry
výzkumu a možností jeho dalšího směřování (specifikuje těžiště dalšího výzkumu). Počet
článků zařazených v příloze dizertace není klíčový, podstatná je jejich kvalita a logické
uspořádání souboru publikací prokazující kvality doktoranda.
V případě kolektivních prací musí být specifikován autorský podíl doktoranda. Autorský
podíl specifikuje první autor, vedoucí týmu, příp. školitel. Alespoň jedna z publikací musí být
doktorandem publikována samostatně (autorství 100 %) a u alespoň jedné publikace
doktorand musí být uveden jako první autor. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí
afiliaci katedry a číslo výzkumného projektu.
3) V průběhu studia doktorand publikuje anotace a recenze vědeckých prací a články
popularizační povahy;

Požadavky OR studijního programu Sociální geografie a regionální rozvoj
Individuální studijní plán
Doktorand společně se školitelem sestaví studijní plán doktorského studia, a to nejpozději do
30. 10. daného roku.
Studijní plán specifikuje následující studijní povinnosti:
1) absolvování minimálně 2–3 odborných zkoušek z předmětů tematicky blízkých
problematice řešené v dizertační práci (náročnost zkoušky je zpravidla vyšší než v
pregraduálním studiu, examinátorem zpravidla není školitel doktoranda); minimálně jednu
zkoušku doktorand absolvuje do konce 1. ročníku studia, zbývající zkoušky do konce 2.
ročníku studia;
2) absolvování certifikované zkoušky ze světového neslovanského jazyka do konce 1. ročníku
studia;
3) absolvování kolokvia obvykle v 1. ročníku studia, nejpozději však do konce 2. ročníku
studia;
4) absolvování teoreticko-metodologické rozpravy k dizertační práci do konce 2. ročníku
studia.
Do konce 2. ročníku studia doktorand předkládá minimálně 20 stran textu s diskuzí teorií a
konceptů, z nichž vlastní dizertace vychází. Text odevzdává nejpozději do 30. dubna 2. roku
studia, a to elektronicky školiteli a zároveň předsedovi oborové rady. Nad tímto textem
proběhne rozprava doktoranda se školitelem. Po uspokojivém vyhodnocení bude dán pokyn
školitele a splnění této povinnosti bude předsedou oborové rady zapsáno do výkazu o studiu.
Od 3. ročníku studia (včetně) doktorand každoročně prezentuje rozpracovanost dizertační
práce v rámci doktorandského semináře katedry (dle harmonogramu akcí katedry obvykle v
únoru).
5) absolvování státní doktorské zkoušky do konce 3. ročníku studia; státní doktorská zkouška
má dvě části:
a) rozprava na téma dizertační práce (teorie a vybrané empirické kapitoly) a b) oborová
zkouška (viz okruhy státní doktorské zkoušky).
5) Doktorand v programu Obecné otázky geografie a zaměření "Geografické vzdělávání"
absolvuje do konce 1. ročníku předmět Teoreticko-metodologické otázky geografického
vzdělávání.
Požadavky k předložení disertační práce
1) Povinné publikace před obhajobou dizertační práce (plní každý doktorand):
Do obhajoby dizertační práce (bez rozdílu její formy) doktorand publikuje minimálně 2
odborné články v recenzovaném vědeckém časopise, přičemž minimálně 1 článek je
publikován v časopise s IF a 1 článek může být nahrazen kapitolou v odborné recenzované
knize. Výjimečně (např. vzhledem k tematickému zaměření dizertace) může oborová rada
uznat nahrazení článku v časopise s IF dvěma články v časopisech evidovaných

v databázi WoS/Scopus. V případě, že publikace dosud nevyšla, doktorand předkládá
potvrzení redakce o přijetí publikace do tisku. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí
afiliaci katedry a číslo výzkumného projektu.
2) Počet publikací v případě odevzdání dizertační práce jako monotematického souboru
publikací:
Minimální počet jsou 4 odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise, nebo kapitoly
v recenzovaných odborných knihách. Dané publikace musí tvořit určitý logický, tematicky
ucelený, celek, musí být uvedeny první a uzavřeny závěrečnou kapitolou. Úvodní text
dizertace musí mít charakter zásadního pojednání, které vystihuje podstatu (jádro)
badatelského úsilí doktoranda. V závěrečné kapitole doktorand diskutuje klíčové závěry
výzkumu a možností jeho dalšího směřování (specifikuje těžiště dalšího výzkumu). Počet
článků zařazených v příloze dizertace není klíčový, podstatná je jejich kvalita a logické
uspořádání souboru publikací prokazující kvality doktoranda.
V případě kolektivních prací musí být specifikován autorský podíl doktoranda. Autorský
podíl specifikuje první autor, vedoucí týmu, příp. školitel. Alespoň jedna z publikací musí být
doktorandem publikována samostatně (autorství 100 %) a u alespoň jedné publikace
doktorand musí být uveden jako první autor. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí
afiliaci katedry a číslo výzkumného projektu.
3) V průběhu studia doktorand publikuje anotace a recenze vědeckých prací a články
popularizační povahy;

