
 

ČASTÉ OTÁZKY 
 
 

1) Do kdy mám odevzdat ISP?  

Student prvního ročníku je povinen ISP předložit prostřednictvím SIS ke schválení školiteli do 15. listopadu 
akademického roku, v němž se zapsal do studia. Pokud tak neučiní, bude mu ukončeno studium.   
 
2) Co dělat, když chci přerušit studium?  

- Vyplňte si formulář „žádost“ a uveďte, že žádáte o přerušení studia a od kterého data. Standardně se 
studium přerušuje do maximální doby studia. Pokud chcete studium přerušit na kratší dobu, je to možné, 
v takovém případě však k žádosti o přerušení musíte přiložit ještě žádost o příslušnou změnu individuálního 
studijního plánu.  

- Při přerušování studia berte v úvahu, že rozhodnutí o přerušení nabývá platnosti až po nabytí právní moci, 
což je třicet dní po doručení rozhodnutí. Pokud je tedy pro Vás důležité, aby studium bylo přerušeno od 
nějakého konkrétního data, velice doporučujeme podat žádost o přerušení s dostatečným předstihem 
(ideálně 6 týdnů až 2 měsíce) . 

- Z důvodu rodičovství si můžete studium přerušit nejdéle dva měsíce před předpokládaným datem 
porodu, musíte k tomu doložit těhotenskou průkazku, kde je předpokládaný termín porodu uveden. Poté 
nejpozději do šesti týdnů po narození dítěte musíte na studijní oddělení doručit kopii jeho rodného listu. I v 
tomto případě platí, že rozhodnutí o přerušení nabývá právní moci až třicet dní po doručení.  

- O přerušení z důvodu rodičovství může požádat také otec dítěte, ten však může mít studium přerušeno až 
od data narození dítěte.   

- Z důvodu rodičovství můžete mít přerušeno nejdéle do tří let věku dítěte.  
 
3) Potřebuji podat žádost o přerušení studia, o změnu tématu disertační práce, o změnu školitele apod. 
Můžu ji odevzdat na sekretariátu institutu? 
Ne, všechny žádosti je nutné odevzdat osobně na podatelně FSV v budově Hollar, nebo zaslat poštou na 
adresu Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01  Praha 1. Dnem podání žádosti je den, kdy je 
žádost zaevidována na podatelně FSV.  
 
4) Co mám dělat, když se chci vrátit do studia po přerušení? 
Podejte si žádost o opětovný zápis do studia. Berte prosím v úvahu, že rozhodnutí o ukončení přerušení 
studia nabývá právní moci třicet dní po doručení, takže je nutné žádost podat s dostatečným předstihem 
(chcete-li se například vrátit do studia od 1. 10., podejte si žádost nejlépe začátkem srpna.)  
 
5) Budu dostávat pravidelné doktorandské stipendium, když budu mít přerušené studium?  

Ne, stipendium dostávat nebudete. Pokud máte přerušené studium, ztrácíte status studenta.  Za měsíce, 
které jste neodstudovali celé, obdržíte poměrnou část stipendia.   
 
6) Musím se zapsat do dalšího roku studia?  

Studenti doktorského studia se zapisují pouze na začátku 1. ročníku, do dalších ročníků jsou zapsáni 
automaticky.  Pokud se ale vracíte do studia po přerušení, zapsat se musíte, a to v termínu, který je 
stanoven v Rozhodnutí o opětovném zápisu do studia, případně v Rozhodnutí o přerušení (u těch, kteří 
měli přerušeno na dobu určitou).  

  

7) Co se stane, když se po přerušení nepřijdu zapsat?   

Bude vám ukončeno studium.  



 
8) Do kdy musím absolvovat SDZ?  

SDZ musíte absolvovat (včetně opravného termínu) nejpozději do konce 4. roku studia. Pokud SDZ v této 
lhůtě nesložíte, bude Vám ukončeno studium.  

 

9) Jak a do kdy se musím přihlásit k SDZ? 

Přihlašování K SDZ probíhá přes SIS v modulu Státní závěrečné zkoušky. Přihlásit se musíte nejpozději jeden 
měsíc před začátkem období určeného pro konání státních doktorských zkoušek. Kdy toto období začíná, 
se dozvíte v harmonogramu příslušného akademického roku, který naleznete na webových stránkách 
fakulty.  Kromě samotného přihlášení přes SIS je také nutné odevzdat na studijní oddělení formulář 
Školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia pro připuštění ke státní doktorské zkoušce (ke stažení 
v sekci Formuláře).  
 
 
10) Do kdy se musím přihlásit k obhajobě disertační práce?  

Přihlášku k obhajobě musíte podat na studijní oddělení nejpozději 60 dní před plánovaným termínem 
obhajoby a zároveň nejméně osm měsíců před uplynutím maximální doby studia.  

 
11) Co musím odevzdat spolu s přihláškou k obhajobě disertační práce?  

- 2 vytištěné exempláře disertační práce v kroužkové nebo pevné vazbě, práce musí obsahovat abstrakt 
v českém a anglickém jazyce  

- 2 vytištěné exempláře tezí. Teze musí obsahovat český a anglický abstrakt. Teze zároveň student pošle e-
mailem své studijní referentce.  

- formulář Školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia pro připuštění k obhajobě disertační práce – 
vyplněný a podepsaný školitelem 

Disertační práci spolu s českým a anglickým abstraktem je nutné také nahrát do sis. Termín pro odevzdání 
práce v tištěné i elektronické podobě je shodný.  

  

12) Můžu v průběhu studia přejít do jiné formy studia?  

Požádá-li student doktorského studijního programu o změnu formy studia v rámci téhož studijního 
programu uskutečňovaného jak v prezenční, tak v kombinované formě studia, děkan jej na základě 
doporučení školitele a oborové rady do požadované formy studia zařadí. Bez těchto doporučení může 
z prezenční do kombinované formy zařadit studenta po uplynutí standardní doby studia.  
 
13) Studuji v prezenční formě. Budu mít na pravidelné doktorandské stipendium nárok po celou dobu 
studia?    

Nárok na vyplácení pravidelného doktorandského stipendia máte pouze do konce 4. roku studia, tj. do 
konce standardní doby studia.  
 
14) Můžu v průběhu studia změnit téma disertační práce? 

Ano, možné to je, ale Vaši žádost musí schválit oborová rada. Pokud jde jen o změnu názvu v rámci 
stejného tématu, postačí schválení žádosti školitelem a garantem programu. Žádost o změnu 
tématu/názvu disertační práce již s vyjádřením školitele odevzdejte na podatelně FSV v budově Hollar, 
případně zašlete poštou na adresu Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01  Praha 1.  

 

15) Jak dlouho můžu nejdéle studovat?  



Studenti, kteří se do studia zapsali v akademickém roce 2017/2018 a později, mají maximální dobu studia 8 
let. Studenti, kteří se do studia zapsali dříve než v akademickém roce 2017/2018 mají maximální dobu 
studia 9 let.  

 
16) Započítává se přerušení do maximální délky studia? 

 Ano, přerušení se započítává do maximální délky studia. Výjimkou je přerušení z důvodu rodičovství a 
z vážných zdravotních důvodů.  

 

17) Chystám se vyjet na studijní pobyt do zahraničí?  Musím to oznámit studijnímu oddělení? 

Ano, student před odjezdem musí e-mailem informovat svou studijní referentku, že vyjíždí do zahraničí.  
E-mail musí obsahovat časové rozmezí studijního pobytu, stát a název přijímající instituce, na níž bude 
pobyt realizován. Zároveň je student povinen zaevidovat výjezd v sis v modulu Evidence stáží.  
 


