
Pokyny k atestaci z Oborového teoreticko-metodologického semináře 
 

Program semináře je realizován blokově začátkem kalendářního roku 4 přednáškami 
s metodologickou tematikou (např. kvalitativní metodologie, možnosti a způsob publikování 
v mezinárodních časopisech, možnosti využití databází evropských sociálních výzkumů v řešení  
výzkumných projektů atd., atd.). Přednášejícími jsou odborníci v daných tématech z naší i jiných 
kateder FF (sociologie), LF, FSV nebo zahraniční hosté.  
 
Doktorandi  plní tuto povinnost s ohledem na její zařazení v Individuálním studijním plánu  = ISP.   
Doktorandi  odevzdají  práci na téma "Projekt vlastní disertační práce s důrazem na metodologické 
hledisko" v rozsahu cca 15 stran doc. I. Gillernové, která zajistí posouzení a poté doporučí k atestaci. 
(e-mail : ilona.gillernova@ff.cuni.cz  do předmětu e-mailu uvedou  OTMS  (oborový teoreticko-
metodologický seminář) + rok absolvování. 
 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE pro tento akademický rok doc. Gillernové je 
nejpozději do  30. 4. 2019 

 
Semináře se může zúčastnit i doktorand, který má tuto povinnost zapsanou v ISP až v dalším 
akademickém roce. V tom případě odevzdá seminární práci doc. Gillernové kdykoli - nejpozději však 
do 31. 10. 2019. 
 
Zápis atestace do indexu (těm, kteří index mají) provede prof.  Šulová, předsedkyně oborové rady,  
na základě  doporučení doc. Gillernové  (formou e-mailu). Do SISu atestaci zapíše na základě pokynu 
doc. Gillernové pověřená osoba k zápisu. 
 
Každá písemná práce musí obsahovat tyto náležitosti: 

 jméno a titul(y) studenta 

 přesný název studovaného oboru 

 forma studia (prezenční / kombinovaná) 

 jméno a titul(y) školitele 

 e-mail doktoranda 

 seznam použité literatury a standardní poznámkový aparát 
Konkrétní  formální úprava práce není předepsána. Je ovšem vhodné, aby doktorand zvolil dobře 
čitelný font, např. Times New Roman o velikosti 11 nebo 12 bodů, pro poznámky pod čarou 
o velikosti 10 bodů a řádkování 1,5. Citace použitých odborných zdrojů podle APA normy. 
 
Je žádoucí, aby školitelé byli seznámeni s konečnou verzí odevzdávané práce. Případná konzultace  se 
školitelem má  napomoci i tomu, aby práce pro atest z oborového teoreticko-metodologického 
semináře byla využitelná pro disertační práci. 
 
 
 
 
V Praze dne 30. 1. 2019 

mailto:ilona.gillernova@ff.cuni.cz

