
Vyhláška ředitele ISS 4/2021 o centru doktorských studií  

1. Smyslem zřízení Centra doktorského studia (dále jen „CDS“) na Institutu sociologických studií 

(dále jen „ISS“) je podpora vybraných doktorandů v souladu s příslušným opatřením děkanky, 

které vymezuje základní podmínky financování. 

 

2. Podpora pro jednotlivého člena CDS je na dobu 12 měsíců. Výše finanční podpory je určena na 

základě výsledků řízení výběrovou komisí a potvrzena ředitelem Institutu sociologických studií. 

Výše podpory je maximálně 120 tisíc Kč ročně na jednoho člena CDS. Vyplácena je čtvrtletně 

formou účelového stipendia za vynikající vědeckou činnost.  

 

3. Přijetím podpory se člen CDS zavazuje k plnění schváleného projektu a harmonogramu prací a 

k aktivní účasti na doktorandském životě (aktivní účast na seminářích, konferencích a dalších 

akcích v rámci doktorského studia).  

 

4. Prostředky na úhradu stipendia pocházejí z následujících zdrojů: fakultní podpora CDS, 

specifický vysokoškolský výzkum (dále jen „SVV“), Progres a Cooperatio.  

 

5. Členem CDS se může stát student doktorského studia opakovaně. Podmínkou je však splnění 

povinností plynoucích z participace na CDS v předcházejícím období.  

 

6. Publikační výsledky podpořených doktorandů, které vznikly v souvislosti s udělenou podporou 

musí být připsány ISS jako výhradnímu pracovišti vzniku výsledku a SVV a Progresu/Cooperatiu 

jako zdrojům podpory. To nevylučuje uvedení podpory z dalších zdrojů (např. grantů).  

 

7. Za vypsání soutěže a její řádný průběh odpovídá ředitel ISS studií. Za řádné čerpání prostředků 

odpovídá ředitel ISS ve spolupráci s řešitelem SVV ISS v daném roce.  

 

Pravidla pro konání výběrového řízení  

8. Pro každý studijní program stanoví ředitel ISS na návrh předsedů oborových rad výběrovou 

komisi složenou z lichého počtu členů oborových rad ISS. Předsedou výběrové komise je 

předseda oborové rady. Ředitel Institutu sociologických studií vyhlásí výběrové řízení nejméně 

se 14-denním předstihem před datem odevzdání přihlášek. Komise rozhoduje na základě 

předložené písemné dokumentace. Pokud komise usoudí, že je nutné s uchazeči uskutečnit ústní 

pohovor, pozve je na jednání komise.  

 

9. Kritéria výběru: a) kvalita projektu vědecké práce na období podpory včetně harmonogramu a 

konkrétně stanovených výsledků a přesvědčivost dalších předložených dokumentů (40%),  

b) dosažené výsledky v uchazečem vybrané vědecké práci (předložené s rozšířeným abstraktem; 

30%), 

c) průběh dosavadního studia (15%),  

d) soulad plánu vědecké práce s disertační prací uchazeče a tématy/projekty řešenými na katedře 

(15%).  

 

Žádosti se podávají elektronicky na adresu tajemnice a ředitele ISS a musí obsahovat:  

a) Jméno a telefonický a e mailový kontakt na žadatele.  

b) Motivační dopis, v němž je uveden důvod žádosti a vazba projektu na současné studium.  

c) Projekt, v němž je uvedeno téma výzkumné činnosti, metody k dosažení výsledků a 

časový harmonogram jednotlivých činností, včetně harmonogramu předkládání výstupů a 

vyjádření o předpokládaném přínosu akademické obci a studiu doktoranda. Stránkový 

rozsah projektu není určen, zpravidla se však pohybuje v rozmezí 4–7 stran.  

d) Vyjádření školitele.  



 

 

10. O výsledku výběrového řízení dostává žadatel vyrozumění se zpětnou vazbou elektronickou 

poštou.  

 

Průběh činnosti členů CDS 

11. Členové CDS informují o postupu svých prací v CDS čtvrtletně. V prvním čtvrtletí posílají 

písemnou zprávu do 30.11., ve druhém čtvrtletí do 31. 3. a ve třetím čtvrtletí do 30. 6. Roční 

působení v CDS se uzavírá závěrečnou zprávou, která se podává k 1. 9. daného roku a v níž 

doktorský student popíše průběh svého působení a dosažené výsledky.  

 

Zrušovací ustanovení 

 

Touto vyhláškou se ruší vyhláška ředitele ISS 2/2021 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 10. 2021  
 

Petr Soukup 

Ředitel ISS 


