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1. CHARAKTER STUDIA
Doktorský studijní program sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity je čtyřletý a
studuje se buď v prezenční, nebo kombinované formě, přičemž celkové požadavky jsou pro obě formy
shodné. Studující postupují ve studiu podle rámcového studijního plánu a vlastních individuálních
plánů, absolvují předepsané semináře a pracují na svých disertačních projektech pod vedením určených školitelů a školitelek. Průběh studia a postup na disertačním projektu je školitelem/školitelkou a
oborovou radou jednou za rok hodnocen.
Zapojení do „En coutelle“ studia (tzv. doktorát pod dvojím vedením) je na katedře podporováno. Po dohodě se školitelem a vedoucím oborové rady je proto možné se do tohoto individuálního programu za pojit.1

2. ZÁKLADNÍ SCHÉMA ORGANIZACE PRŮBĚHU DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO
PROGRAMU SOCIOLOGIE A POVINNOSTI STUDUJÍCÍCH
2. 1 Předměty doktorského studijního programu sociologie
Předměty si studující zapisují v příslušné sekci Informačního systému Masarykovy univerzity na začátku
každého semestru v termínech platných pro všechny studijní programy. Povinnými předměty se rozumí
Angličtina 1 a 2, 20kr. z modulu Zahraniční pobyt, všechny povinné předměty z nabídky a jeden povinně volitelný předmět v hodnotě 20kr. z nabídky.
JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY
Do jazykových předmětů se studující zapisují v Centru jazykové přípravy FSS MU.
Kód
Název předmětu
Vyučující
Výstup

Kr

D_AJ_1

Angličtina 1

univerzitní
pracoviště

2

D_AJ_2

Angličtina 2

univerzitní pracoviště

4

univerzitní pracoviště

4

D_NJ atd. Druhý světový jazyk

PODZIMNÍ SEMESTR
ZAHRANIČNÍ POBYT2
Kód

Název předmětu

Vyučující

Výstup

Kr

FSS900

Zahraniční výzkumný pobyt 3

-

Zp

20

FSS910

Zahraniční výjezd4

-

Zp

4

FSS990

Zahraniční pracovní pobyt

-

Zp

20

1

Pro více informací kontaktujte svého školitele/školitelku a/nebo předsedu oborové rady prof. Martina Kreidla.
V modulu „Zahraniční pobyt“ studující MUSEJÍ získat 20 kreditů, které je možné složit z kreditů v uvedených
kurzech (FSS900, FSS910, FSS990). Hodnota 20 kreditů typicky odpovídá souvislému jednosemestrálnímu pobytu
v zahraničí. Dosažení 20 ECTS je nicméně možné i opakovanými kratšími pobyty a to zejména pokud dlouhodobé mu zahraničnímu pobytu brání nějaké významné překážky na straně studujícího; tento postup podléhá předchozímu schválení oborovou radou. Od roku 2017 je pobyt na zahraniční univerzitě pro doktorské studenty povinný.
3
FSS900 Zahraniční výzkumný pobyt je určen studentům a studentkám doktorského studia k uznání kreditů získaných v zahraničí během řádně nahlášené celosemestrální studijní stáže – tj. v délce 3 měsíců a více. Hlavními cíli
jsou: získání zkušeností na zahraničních vysokých školách a institucích; seznámení se systémem výuky uplat ňovaným v jiných zemích; prohloubení odborných a jazykových schopností. Předmět si studující registrují v IS
v sekci Stáže a zahraniční pobyty https://is.muni.cz/auth/pers/studijni_pobyt.pl.
4
FSS910 - Zahraniční výjezd je určen studentům a studentkám doktorského studia k uznání kreditů získaných v zahraničí během krátkodobého výjezdu – například letní školy, konference, apod. Předmět není nutné předem zapisovat, ale doporučujeme dohodnout se na jeho uznání před odjezdem. O uznání rozhoduje školitel/ka na základě
písemné žádosti doložené sylabem předmětu a hodnocením výkonu (stupeň hodnocení a získané kredity), potvrzeným studijním oddělením (ústavem) dané univerzity.
2
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Povinné předměty
Kód

Výstup

Kr

školitelé/školitelky

Kol

20

SOC920a Seminář k disertační práci I 6

P. Barša,
školitelé/školitelky

Kol

20

SOC920b Seminář k disertační práci II 3

P. Barša,
školitelé/školitelky

Kol

25

C. Szaló

Zp

15

K. Nedbálková,
školitelé/školitelky

Kol

15

SOC910

SOC911

Název předmětu

Vyučující

Seminář k disertačním projektům

5

Texty z obecné sociologie 7
8

SOC913

Metodologický seminář

SOC922

Tvůrčí psaní v sociologii

N. Jaworsky/ K.
Lišková

Zp

20

SOC932

Analýza dat9

dle aktuální nabídky

Zp

20

SOC935

Příprava disertace 10

školitelé/školitelky

Kol

20

M. Kreidl/
školitelé/školitelky

Kol

5

školitelé/školitelky

Kol

15

M. Kreidl

Zp

max20

11

SOC938

Prezentace na konferenci

SOC939

Veřejná prezentace disertační práce

SOC1001 Publikace

12

13

5

Zapisuje se v průběhu prvního semestru studia a je zakončen zápočtem za výzkumný projekt disertace.
SOC920a je zakončen zápočtem za aktivní účast v kritických diskusích k prezentacím kolegů/kolegyň. SOC920b je
ukončen kolokviem za prezentaci části disertace (výzkumné otázky, osnova práce, draf teoretické kapitoly disertační práce a dosažené poznatky) nebo rozpracovaného článku pro vědecký časopis. Odevzdává se učiteli předmětu písemně. Rozsah odevzdaného textu není přesně stanoven, doporučeno je odevzdat koherentní text, ori entačně mezi 15-50 stranami.
7
Četba odborných textů a diskuse o nich jako příprava na doktorskou státní zkoušku. Obsah předmětu nemusí být
v jednotlivých semestrech totožný. Zapisuje se jen v 1 x a lze za jeho absolvování získat jen 15 kreditů.
8
Kurz SOC913 Metodologický seminář musí být zapsaný nejpozději ve 3. semestru. Závěrečné kolokvium má
podobu obhajoby projektů před hodnotící komisí.
9
Tento obecný "kurz" slouží pro zápis a evidenci metodologicky (kvantitativního nebo kvalitativního) orientovaného předmětu, který si vybírají studenti doktorského programu z nabídky magisterského a doktorského studijního
programu katedry sociologie, případně dalších kateder. Za kurz SOC932 můžou být uznány také metodologické letní školy, metodologické kurzy na jiných českých nebo zahraničních univerzitách, případně samostudium zvolené
metody/metod pod dohledem školitele. Student/ka se ještě před zápisem SOC932 do informačního systému
domluví se školitelem/školitelkou o absolvování a uznání kurzu jelikož ten musí být relevantní a adekvátní pro
doktorské studium. Jejich registraci pak prosím hlaste Lence Kissové. Hodnocení do IS zapisuje školitelk/ka, prof.
Martin Kreidl nebo Lenka Kissová (v závislosti od typu absolvovaného kurzu).
10
Předmět lze zapsat nejdříve v pátém semestru.
11
Student by měl absolvovat kurz Prezentace na konferenci nejpozději v 7. semestru. Pro získání kreditů musí student/ka prezentovat svůj vlastní výzkum na domácí nebo zahraniční konferenci. Hodnocení zapisuje školitel/ školitelka, případně předseda Oborové rady.
12
SOC939 Veřejná prezentace disertační práce má charakter veřejné přednášky na FSS s následnou kritickou rozpravou v rámci Badatelského odpoledne (organizuje Adam Gajdoš). Studující před prezentací předkládá
(prostřednictvím odevzdávárny předmětu v ISu tak, aby rukopis byl k dispozici všem členům katedry, Ústavu populačních studií a všem doktorským studujícím) KOMPLETNÍ rukopis disertační práce. Kurz se zapisuje nejpozději
jeden semestr před samotnou obhajobou, tedy obvykle v 7. semestru studia. Termín prezentace dohodne studující s katedrou, přičemž musí ale prezentace proběhnout v době výuky podle harmonogramu akademického roku
(ne ve čtecím týdnu). Je možné požádat i o externí oponenturu rukopisu. V případě zájmu kontaktujte předsedu
oborové rady.
13
U předmětu Publikace I., II. si studenti sami volí počet kreditů podle toho, za jaký typ publikace chtějí zápočet
(bližší popis viz informace o předmětu v ISu). Studující si kurz typicky zapisují v okamžiku, kdy je publikace již vydaná.
6
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Povinně volitelné předměty 14
Kód
SOC906

Název předmětu
Didaktický seminář15

Vyučující

FSS920

Prezentace vědecké práce na mezinárodním
semináři (EUSOC)

D_NJ atd. Druhý světový jazyk
SOC904

univerzitní pracoviště

Semináře na jiných tuzemských univerzitách

SOC1002 Publikace II

Výstup
Zp

16

M. Kreidl

Kr
max 10

Zp

15

Zp

4

Zp

15

Zp

max20

JARNÍ SEMESTR
ZAHRANIČNÍ POBYT17
Kód

Název předmětu

Vyučující

Výstup

Kr

FSS900

Zahraniční výzkumný pobyt

-

Zp

20

FSS910

Zahraniční výjez

-

Zp

4

FSS990

Zahraniční pracovní pobyt

-

Zp

20

Povinné předměty
Kód

Název předmětu

Vyučující

Výstu
p

Kr

SOC910

Seminář k disertačním projektům

školitelé/školitelky

Kol

20

SOC920a Seminář k disertační práci I

P. Barša,
školitelé/školitelky

Kol

20

SOC920b Seminář k disertační práci II

P. Barša,
školitelé/školitelky

Kol

25

SOC913

Metodologický seminář

K. Nedbálková,
školitelé/školitelky

Kol

15

SOC932

Analýza dat

dle aktuální nabídky

Zp

20

školitelé/školitelky

Kol

20

6

SOC935

Příprava disertace

SOC938

Prezentace na konferenci

M. Kreidl/
školitelé/školitelky

Kol

5

SOC939

Veřejná prezentace disertační práce

školitelé/školitelky

Kol

15

14

Zapisuje se nejméně jeden z povinně výběrových předmětů dle vlastního výběru, nicméně tak, aby splnili minimálně 20 kreditů v povinně volitelných kurzech. Aktuálně zde mohou být zařazovány další v těchto pravidlech
neobsažené předměty dle nabídky pro konkrétní semestr (viz katalog a nabídka IS MU).
15
Didaktickým seminářem se rozumí plnohodnotný podíl na výuce v rámci bakalářského nebo magisterského
programu sociologie na FSS MU. Podmínkou pro udělení kreditů je plnohodnotná výuka (typu proseminář), po skytování pravidelné zpětné vazby a pod. Kurz je hodnocen variabilním počtem kreditů; na základě stanoveného
rozsahu asistence bude předem stanovený také počet kreditů za danou asistenci. Splnění povinností kontroluje
vyučující daného předmětu a zápočet zapisuje Lenka Kissová.
16
Povinně volitelný předmět SOC1002 Publikace II lze zapsat až po absolvování povinného předmětu SOC1001 Publikace.
17
V modulu „Zahraniční pobyt“ studující MUSÍ získat 20 kreditů, které je možné složit z kreditů v uvedených
kurzech (FSS900, FSS910, FSS990). Hodnota 20 kreditů typicky odpovídá souvislému jednosemestrálnímu pobytu
v zahraničí. Dosažení 20 ECTS je nicméně možné i opakovanými kratšími pobyty a to zejména pokud dlouhodobé mu zahraničnímu pobytu brání nějaké významné překážky na straně studujícího; tento postup podléhá předchozímu schválení oborovou radou. Od roku 2017 je pobyt na zahraniční univerzitě pro doktorské studenty povinný.
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Kód

Název předmětu

SOC1001 Publikace

Vyučující

Výstu
p

Kr

M. Kreidl

Zp

max20

Výst
up

Kr

Povinně volitelné předměty
Kód

Název předmětu

Vyučující

SOC904

Semináře na jiných tuzemských univerzitách

-

Zp

15

SOC906

Didaktický seminář

-

Zp

max 10

D_NJ atd. Druhý světový jazyk

univerzitní pracoviště

Zp

4

SOC1002 Publikace II

M. Kreidl

Zp

max20

6

2. 2 Doporučený studijní plán - rozpis kreditů pro 4-leté studium
Kód

Název předmětu

Vyučující

Výstup

Kredity

Možnost získat kredity v průběhu standardní doby studia
1. sem

2. sem

3. sem

4. sem

5. sem

6. sem

7. sem

Seminář k disertačním
projektům

školitelé/školitelky

Kol

20

20

SOC913

Metodologický seminář

Kol

15

15

SOC911

Texty z obecné sociologie

K. Nedbálková, školitelé/školitelky
J. Střítecký, C. Szaló

Zp

15

15

SOC932

Analýza dat

Zp

20

20

SOC920a

Seminář k disertační práci I.

Kol

20

SOC920b

Seminář k disertační práci II.

Kol

25

25

SOC922

Tvůrčí psaní v sociologii

dle aktuální nabídky
P. Barša,
školitelé/školitelky
P. Barša,
školitelé/školitelky
N. Jaworsky/
K. Lišková

Zp

20

20

FSS900/9
10/990
SOC935

Zahraniční stáž

školitelé/školitelky

Zp

20

Příprava disertace *

školitelé/školitelky

Kol

20

SOC1001

Publikace

Zp

20

SOC938

Prezentace na konferenci

M.Kreidl
M. Kreidl/ školitelé/
školitelky

Kol

5

5

SOC939

Veřejná prezentace disertační
práce*
Povinně volitelný předmět
(prezentace, stáž, …)

školitelé/školitelky

Kol

15

15

školitelé/školitelky

Zp

20

D_AJ_1

Angličtina 1

D_AJ_2

Angličtina 2

Univerzitní pracoviště
univerzitní pracoviště

SOC910

8. sem

20

20
20
20

20

2

2

4

4

Státní doktorská zkouška

komise

ZK

Státní doktorská zkouška musí být složena nejpozději v 8. semestru studia! Veškeré informace o
SDZ najdete zde
http://www.fss.muni.cz/students/phd_studies/state_examinations_and_defense

Obhajoba disertace

komise

ZK

Lze ji výjimečně odložit nad dobu standardního studia jen se souhlasem oborové rady
Veškeré informace o obhajobách najdete zde http://www.fss.muni.cz/students/phd_studies/state_examinations_and_defense

POČET KREDITŮ CELKEM

241

35

35

22

45

24

40

20

20

K uzavření studia obhajobou disertace je třeba získat 240 kreditů.

* Podmínkou pro předložení disertace je, vedle splnění ostatních povinností (zejména 240 kreditů a státní doktorské zkoušky), její veřejná prezentace (SOC939).
Předmět SOC939 Veřejná prezentace disertační práce se zapisuje v IS MU semestr před obhajobou, tedy typicky v 7. semestru studia. Pokud je disertace předkládána do konce doby standardního studia, započítávají se za poslední semestr kredity z předmětu SOC935 Příprava disertace jen tehdy, chybějí-li do požadované-

7

ho počtu 240 kreditů. Např. je-li disertace předložena již před 7. semestrem. V takovém případě se může kreditová hodnota předmětu SOC935 Příprava disertace zvýšit až na potřebný počet kreditů (pochopitelně musí při tom být získány všechny ostatní předepsané kredity).
Poznámky:
a) Jazykové předměty a zkoušky dle vlastní dispozice a v dohodě s Centrem jazykového vzdělávání MU (určuje i charakter výstupu). Získané kredity se započí távají do povinných 240 kreditů.
b) POZOR, berte na vědomí, že
- Studijní a zkušební řád MU (článek 12) upravuje počty kreditů získaných v předchozím studiu/semestru, jako podmínku zápisu do dalšího semestru!
- Získávání kreditů v jednotlivých rocích studia je závazně upraveno Rámcovým studijním plánem, jehož změna je možná jen se souhlasem oborové rady v termínu roční kontroly studia!

8

Kód
SOC939
SOC930

Název předmětu
Veřejná prezentace disertační práce
Seminář k dokončení disertace*
Obhajoba disertace**

Vyučující
školitelé/školitelky
školitelé/školitelky
komise

Výstup Kredity
Kol
Kol
ZK

15
20

Možnost získat kredity po standardní době studia
9. sem 10. sem 11. sem 12. sem 13. sem
14. sem
15
20
20
20
20
20
Disertace musí být OBHÁJENA nejpozději do konce 7. roku studia
(pozor, nestačí ji v této lhůtě jen předložit!). Pro imatrikulační
ročník 2012 a pozdější je tato lhůta osmiletá.

Poznámky:
* SOC930 Seminář k dokončení disertace si zapisují ti, kdo nepředložili disertaci do konce standardní doby studia a jimž byla oborovou radou povolena výjimka.
Zápis v devátém semestru je možný pouze tehdy, když oborová rada schválí změnu Rámcového plánu studia. Zápisy do tohoto semináře v dalších semestrech
(desátém až čtrnáctém) jsou možné jen se souhlasem oborové rady, která se rozhoduje na základě roční kontroly postupu práce na disertaci školitelem/školi telkou.
** Podmínkou pro předložení disertace je, vedle splnění ostatních povinností (zejména 240 kreditů a státní doktorské zkoušky), její veřejná prezentace (SOC939)
– zapisuje se v IS MU semestr před odevzdáním dizertační práce (tedy nejpozději ve 13. semestru studia).
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3. STUDIJNÍ POVINNOSTI A EVIDENCE STUDIA
3. 1 Rámcové plány studia a jejich kontrola
Studující jsou po celou dobu svého studia povinni dodržovat Rámcový studijní plán, který si na začátku studia stanoví se svým školitelem/svou školitelkou a ve kterém jsou rozepsány dílčí kroky a jednotlivé povinnosti do jednotlivých let studia. Rámcový studijní plán schvaluje oborová rada a je závazným, ročně
kontrolovaným dokumentem. Rámcový studijní plán se sestavuje zásadně maximálně na standardní dobu
studia, tedy na 4 roky. Oborová rada o jeho případných změnách jedná pouze na základě písemné žádosti
studenta/studentky (školitele/školitelky) a rozhoduje na základě stanoviska školitele/školitelky a podle
stavu disertace žadatele/žadatelky. Může se jednat zejména o prodloužení doby k dopsání disertační práce; odklad závěrečné státní zkoušky je povolován jen zcela výjimečně.
Kontrola Rámcových studijních plánů je upravována pokyny proděkana pro vědu a výzkum a doktorské studium a pokyny oborové rady doktorského studia sociologie. Roční kontrola se děje prostřednictvím IS MU
na konci každého akademického roku (obvykle v září) a studující je povinen poskytnout podklady přímo
v IS MU, ale i svému školiteli/své školitelce potřebné/požadované podklady k jejich stanoviskům. Na základě těchto stanovisek oborová rada hodnotí průběh studia a případně rozhoduje i o případném návrhu na
předčasné ukončení studia.

3. 2 Přehled hlavních povinnost
Mimo absolvování předmětů a zkoušek platí pro studující doktorského studijního programu sociologie zejména tyto povinnosti:








Udržovat aktivně komunikaci se školitelem/školitelkou a informovat ho/ji o průběhu studia a o dílčích výsledcích dosažených při psaní disertační práce a poskytovat mu/ji podklady pro posouzení
návrhu studenta/studentky na změnu/zpřesnění plánu plánování a k hodnocení průběhu studia.
Publikovat nejméně dvě recenze klíčových titulů pro disertaci – (první do konce druhého ročníku,
druhá do konce studia).
Asistence v předmětech bakalářského/magisterského studia, oponování bakalářských/diplomových prací18 a jiná pedagogická činnost požadovaná katedrami (i případná organizace a vedení
seminářů, spolupráce při editaci odborných periodik či podíl na organizování konferencí apod.).
Publikace ve formě odborné statě/monografie prezentující výsledky (typicky dizertačního) výzkumu.
Aktivní vystoupení s prezentací výsledků doktorského studia na nejméně jedné či dvou domácích
nebo lépe zahraničních odborných konferencích do předložení disertace.
Pro interní studující platí požadavek jejich účasti na veřejných prezentacích (SOC939) jejich
kolegů/kolegyň a všem se doporučuje účast na obhajobách jejich disertací.
Pro interní studující platí požadavek účasti na badatelských odpoledních katedry/ Ústavu populačních studií.

3. 3 Registrace do předmětů
Registrace probíhá prostřednictvím IS MU v termínech, které jsou stanoveny harmonogramem daného
akademického roku. Do IS MU student/ka zapisuje i všechny své publikace! Jde-li o publikace korespondující s výzkumnými záměry a granty kateder, připisují se současně i do RIV (nejasnosti konzultujte se školite lem/školitelkou či předsedou/předsedkyní oborové rady)!

4. STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA

18

Student/ka má povinnost oponovat bakalářské práce každý semestr, a to v období mezi 2. a 7. semestrem studia.
Obvykle se oponuje 1-3 práce za semestr (podle počtu odevzdaných prací). Student/ka má možnost vyjádřit preferenci
bakalářské práce k oponováni a vybrat si ji. Pokud však zůstanou práce, ke kterým se nikdo nepřihlásí, budou tyto prá ce doktorským studům přiděleny vedoucím katedry. Výnimky se udělují individuálně, a to po dohovoru s vedoucí/m
katedry nebo vedoucí/m doktorského studia.
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4. 1 Státní doktorská zkouška
Smyslem státní doktorské zkoušky je prověření teoretického a metodologického rozhledu uchazeček a
uchazečů o titul Ph.D. Opírá se o vybranou předepsanou literaturu, která reprezentuje tyto okruhy: zá kladní vědeckometodologické přístupy, zásadní sociologická teoretická paradigmata a aktuální diskursy o
povaze i o probíhajících změnách společností a teorii, vážící se ke zvolenému tematickému okruhu disertace.
Státní doktorská zkouška se koná před komisí, jejímiž členy jsou profesoři/profesorky a docenti/docentky,
které jmenuje děkan na návrh oborové rady (popřípadě další odborníci jmenovaní děkanem na návrh obo rové rady a po schválení vědeckou radou fakulty). Komise má 5 až 7 členů/členek a nejméně dva z nich
nejsou zaměstnáni na Masarykově univerzitě.

4. 2 Termíny a základní náležitosti týkající se státní doktorské zkoušky
Termíny a náležitosti (včetně způsobu hodnocení) jsou upraveny Studijním a zkušebním řádem MU a harmonogramem akademického roku FSS. Státní doktorská zkouška musí být vykonána v souladu se schváleným Rámcovým studijním plánem studenta/studentky, tedy nejpozději do ukončení 4. roku studia.
(Standardně student/ka také současně odevzdává svou disertační práci a hlásí k její obhajobě – podrobněji
ad 3.1).

4. 3. Povinné předměty potřebné k možnosti přihlásit se k doktorské zkoušce
Pro možnost zahlásit se na doktorskou zkoušku je potřeba mít úspěšně absolvovány všechny následující
předměty:













SOC910 Seminář k disertačním projektům
SOC911 Texty z obecné sociologie
SOC913 Metodologický seminář
SOC920a Seminář k disertační práci I.
SOC920b Seminář k disertační práci II.
SOC922 Tvůrčí psaní v sociologii
SOC932 Analýza dat
SOC938 Prezentace na konferenci
FSS900/990/910
Angličtina 1
Angličtina 2
jeden z povinně volitelných předmětů

4. 4 Přihláška ke státní doktorské zkoušce
Přihláška se podává na Oddělení pro vědu a výzkum a doktorské studium FSS v jím stanovených termínech.

4. 5 Seznam literatury k státní doktorské zkoušce
4. 5. 1 Obecná sociologie
(vyžadují se čtyři z předepsaných titulů – jeden z každé skupiny)
Skupina A
Weber Max. 1998. „Protestantská etika a duch kapitalismu“. Pp. 185-245 in Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikomenh.
Durkheim Emile. 2004. Společenská dělba práce. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
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Goffman Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství Studia Y (Goffman Erving. 1959. The
Presentation of Self in Everyday Life. Garden City: Anchor).
Habermas Jürgen. 2000. Strukturální přeměna veřejnost. Praha: Filosofia.
Skupina B
Giddens Anthony. 1991. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge:
Polity Press.
Beck Ulrich. 2004. Riziková společnost. Na cestě k jiné modernitě. Praha: Slon.
Lasch Christopher. 1991. The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations.
New York: W. W. Norton & Company.
Skupina C
Latour Bruno. 2005. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford
University Press
Harding Sandra. 1993. The Science Question in Feminism. Ithaca, NY. ad.: Cornell University Press.
Seidman Steven and Alexander Jeffrey C. 2001. The New Social Theory Reader: Contemporary Debates.
London: Routledge.
Skupina D
Parsons Talcott. 1952. The Social System. London: Routledge and Kegan Paul, Pp. 3- 200.
Bourdieu Pierre. 1984. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
Wagner Peter. 1994. A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. Routledge: London.

4. 5. 2 Metodologie
(vyžadují se tři z předepsaných titulů - jeden z každé skupiny)
Skupina A (klasická díla)
Winch Peter. 2004. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Kuhn Thomas S. 1997. Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh.
Giddens Anthony. 1976. New Rules of Sociological Method. A Positive Critique of Interpretative Sociologies.
London: Hutchinson.
Skupina B (filozofie a obecná metodologie sociálních věd)
Elster John. 1996. Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.
Trigg Roger. 2001. Understanding Social Science. A Philosophical Introduction to Social Sciences. Oxford:
Blackwell Publishers.
Rosenberg Alexander. 1995. Philosophy of Social Science. Boulder: Westview Press.
Fay Brian. 2002. Současná filozofie sociálních věd. Multikulturální přístup. Praha: Slon.
Layder Derek.1998. Sociological Practice. Linking Theory and Social Research. London: Sage.
Skupina C (kvalitativní a kvantitativní výzkum v sociálních vědách)
Creswell John W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing among Five Traditions.
Thousand Oaks: Sage.
Flick Uwe et al. (eds.). 2003. A Companion to Qualitative Research. London: Sage
Denzin Norman K. and Yvonna S. Lincoln. 2003. Collecting and Interpreting Qualitative Materials.
Thousand Oaks: Sage.
Ezzy Douglas. 2002. Qualitative Analysis. Practice and Innovation. London: Routledge.
Black Thomas D. 1999. Doing Quantitative Research in the Social Sciences. London: Sage.
Vaus de David. 2002. Analyzing Social Science Data. London: Sage.
Alasuutari, P., Bickman, L. Brannen, J. (eds.) 2009. The SAGE Handbook of Social Research Methods.
SAGE:London.
Field, A. 2009. Discovering Statistics using SPSS. Third Edition. Sage:London.
Z magisterského studia se předpokládá znalost knih:
Silverman David. 2000. Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London: Sage.
Babbie Earl. 2001. The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth.
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4. 5. 3 Tématická literatura
Navrhuje student/ka, v dohodě se svým školitelem/školitelkou, podle tématu vlastní disertace. Kromě monografií je možné navrhnout i odborné články. Jejich počet a rozsah bude v rámci finální verze seznamu literatury schvalovat školitel/školitelka. Doporučuje se, aby rozsah navržených článků odpovídal rozsahem
monografické práci.
Výběr literatury zkoušené při státní doktorské zkoušce: Student/ka předkládá spolu s přihláškou ke zkoušce
a následně zkušební komisi seznam literatury, kterou si vybral/a pro státní doktorskou zkoušku. A to: čtyři
tituly z obecné sociologie (po jednom titulu z každé skupiny), tři tituly z metodologické literatury (po
jednom titulu z každé skupiny) a pět titulů, vztahujících se k tématu jeho/její disertace. Celkem tedy 12
knih.

5. DISERTAČNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA
V disertační práci autor/ka dokumentuje svou znalost a kritické zvládnutí existujícího teoretického diskursu
i významných empirických šetření, týkajících se daného tématu v české i evropské/světové sociologii. V
úvodu jasně formuluje: (1) výzkumný cíl a jeho širší teoretický kontext, (2) metodologický přístup a (3)
v případě empirické práce relevantní popis zkoumané populace. Práce musí být přehledně strukturována
a logicky konsistentní (mít spíše charakter monografie než výzkumné zprávy). Zpracování tématu má při spět k novému řešení zvoleného problému či k rozšíření informací o něm a být přínosem k dalšímu rozvoji
sociologické teorie. Rozsah práce se standardně pohybuje mezi 42 000- 51 000 slov či 316 000–386 000
znaků včetně mezer (asi 180 až 220 normostran) a nedoporučuje se ho překračovat. Práce může být před ložena v českém, slovenském či anglickém jazyce.
Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění (viz
článek 30 Studijního a zkušebního řádu MU).

5.1 Předkládání disertační práce
Jako disertační práce se předkládá původní vědecká práce studenta/studentky. Podmínkou předložení disertační práce je její veřejná prezentace (SOC939). K této prezentaci se studující přihlašují zpravidla v semestru, v němž předloží svoji disertaci k obhajobě.
Při předložení disertace k obhajobě se dokladují a komisi při obhajobě disertace fyzicky předkládají:
● Seznam prezentací na uznávaném odborném fóru - konferenci, symposiu nebo semináři v ČR nebo v zahraničí (předpokládají se minimálně 2 vystoupení na odborné domácí či lépe zahraniční konferenci).
● Výpis obsahující informaci o publikační činnosti, členěný dle typů publikací. Předpokládá se minimálně
jedna recenzovaná stať v odborném časopise a dvě zveřejněné recenze/reviews,
● Výtisky nebo xerokopie nejdůležitějších publikací uvedených ve výpisu publikací.

5. 2 Základní náležitosti týkající se předložení disertace, administrace tohoto procesu a
obhajoby disertace
Náležitosti jsou upraveny Studijním a zkušebním řádem MU (článek 30) a harmonogramem akademického
roku FSS. Disertační práce se předkládá spolu s autoreferátem po splnění všech požadavků studia a po vykonání doktorské státní zkoušky na Oddělení pro vědu a výzkum a doktorské studium FSS a dle jeho pokynů se disertace i autoreferát umístí i v elektronickém archivu prací.
K
daným
termínům
(ty
jsou
přístupné
na
stránce
https://www.fss.muni.cz/students/phd_studies/state_examinations_and_defense) je třeba odevzdat přihlášku ke státní doktorské zkoušce a dále:
1. Přihlášku k obhajobě disertační práce
2. Strukturovaný profesní životopis
3. Členěný seznam publikací
4. 3 x svázaný výtisk disertační práce
5. Abstrakt - popis
6. U oboru Sociologie autoreferát (dle Pravidel DSP na stránkách katedry, viz. Příloha 1), který rovněž
vložte do archivu
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5.2.1 Autoreferát
● vzor přebalu je možné najít na webu fakulty v bodě 6. a také v příloze tohoto dokumentu
http://www.fss.muni.cz/students/phd_studies/state_examinations_and_defense?lang=cs, a to v pdf
verzi na http://www.fss.muni.cz/media/2104/autoreferat_prebal.pdf)
● Má závazně daný obsah (obsah je možné najít na webu katedry v bodě 6. http://www.fss.muni.cz/students/phd_studies/state_examinations_and_defense?lang=cs, a to v pdf verzi na http://www.fss.muni.cz/media/2103/autoreferat_obsah.pdf) a jeho součástí jsou česká i anglická anotace.
● Jeho rozsah je 18.000-25.000 znaků včetně mezer

5. 3 Obhajoba disertační práce
Obhajoba probíhá před komisí, jejímiž členy jsou habilitované osoby, které jmenuje děkan na návrh obo rové rady (popřípadě další odborníci jmenovaní děkanem na návrh oborové rady a po schválení vědeckou
radou fakulty). Komise má nejméně 5 a nejvýše 9 členů/členek a nejméně 2 členové/členky komise nejsou
vůči MU v pracovním poměru. Školitel/ka je členem/členkou komise, nesmí ji však předsedat. Děkan
jmenuje též, na návrh oborové rady dva oponenty/oponentky disertační práce (jeden/jedna nesmí být zaměstnán/a na Masarykově univerzitě). Obhajoba disertační práce je veřejná a předkladatel/ka práce v ní
musí též prokázat znalost základní literatury týkající se předmětného obsahu práce i její metodologie. Ob vykle trvá jednu až dvě hodiny. Disertace musí být obhájena nejpozději do konce 7. roku studia (od kohorty
jaro 2012 do konce 8. roku studia). Nestačí ji do tohoto termínu předložit, musí v něm být i obhájena!

5.4. Změna tématu disertační práce
Změnu tématu disertační práce schvaluje Oborová rada na základě individuální žádosti. Student musí žádost o změnu tématu podat školiteli/školitelce, který/á následně předkládá tuto žádost Oborové radě. K
žádosti se přikládá také nový výzkumný projekt, nebo jiný podpůrný materiál k studentově práci na jiném
tématu (typ tohoto materiálu a rovněž i samotné posuzování žádosti je individuální pro každého studenta
měnícího téma disertačního výzkumu a projednává se se školitelem). Žádost je nutné – s ohledem na
složení Oborové rady - podávat v anglickém jazyce. 19
Formálně je změna tématu disertační práce regulovaná Studijním a zkušebním řádem Masarykovy
univerzity (Hlava V, čl. 25,26).

6. OBOROVÁ RADA DOKTORSKÉHO STUDIA SOCIOLOGIE
Předseda: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Interní členové:
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.;
doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Dr.;
doc. PhDr. Radim Marada, Ph.D.;
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.;
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.;
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.;
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.;
doc. Iva Šmídová, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Externí členové:
doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i)
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. (Fakulta humanitních studií UK, Praha);
doc. Mgr. Martin Kanovský, Ph.D. (Fakulta sociálno-ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislavě
- Ústav kultúrnych štúdií);
19

Rozdíl mezi změnou tématu a jenom specifikací výzkumného záměru nelze stanovit všeobecně, jelikož se změna od
případu k případu liší. Proto se žádosti a podkladové materiály projednávají individuálně. Změny a případnou žádost
je potřeba projednat se školitelem/školitelkou.
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PhDr. Zuzana Kusá, CSc. (Sociologický ústav Slovenskej Akadémie vied);
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.;
doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze);
doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. (Filozofická fakulta UP, Olomouc);
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. (Filozofická fakulta UK, Praha);
Aktuální složení oborové rady studijního programu lze najít zde:
http://www.muni.cz/fss/study/programmes/8702/board?study_form=P
Seznam současných školitelů/školitelek na oboru sociologie:




















doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. Fakulta sociálních studií MU
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. Fakulta sociálních studií MU
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Fakulta sociálních studií MU
doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Dr. Fakulta sociálních studií MU
doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU
prof. PhDr. Martin Kreidl, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU
Lišková, Kateřina Ph.D. Fakulta sociálních studií MU
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU
Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU
PhDr. Zuzana Kusá, CSc. Slovenská akademia vied, Bratislava
prof. Pavel Barša, Ph.D. Filozofická fakulta UK v Praze
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. Filozofická fakulta MU
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. Fakulta sociálních věd UK v Praze

7. KOMISE PRO OBHAJOBU DISERTACE A STÁTNÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU
Předsedající komisí jmenovaní rektorem:
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, Csc.; Doc. PhDr. Radim Marada, PhD.; Doc. Dr. Zdeněk Konopásek, Ph.D.; prof.
PhDr. Jiří Pavelka, Csc.; prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.; doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., prof. Martin Kreidl,
Ph.D; doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.; Doc. Tomáš Katrňák, Ph.D.; prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.;
doc. Iva Šmídová, Ph.D.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ
8. 1 Přestup do doktorského studia
Záležitosti přestupu do doktorského studia sociologie rámcově upravuje směrnice děkana č. 4/2008 O zásadách přezkoumání žádostí o přestup na fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity z jiných vysokých
škol v České republice či v zahraničí. Pro obor sociologie platí, že přestup je možný výhradně standardním
přijímacím řízením před přijímací komisí za podmínek a v termínech pro toto stanovených.

8.2 Meziuniverzitní studium
Meziuniverzitní studium včetně studia ve spolupráci se zahraniční univerzitou je upraveno článkem 29 Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity
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9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Organizace studia, práva i povinnosti studujících DSP sociologie na FSS jsou dány Studijním a zkušebním řá dem MU - nejen Zvláštními ustanoveními pro studium v doktorských studijních programech (Hlava V), ale i
jeho obecně platnými ustanoveními - navazujícím na zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a jeho změ ny a doplnění - především zákon č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. a na Statut Masa rykovy univerzity a jeho přílohu č. 3, ale jsou upraveny dále též těmito Studijními pravidly doktorského stu dijního programu sociologie, která Studijní a zkušební řád MU konkretizují, a která nabývají, v této verzi,
platnosti ke dni 1. června 2010.

10. KONTAKTY
Děkanát Fakulty sociálních studí, Joštova 10 7, 602 00 Brno
Proděkan pro pro vědu a výzkum a doktorské studium: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
Oddělení pro vědu a výzkum a doktorské studium:
Stanislava Tichá (tel. 549 494 149; e-mail: sticha@fss.muni.cz; místnost 1.13)
Hana Hoblová (tel. 549 494 150, hoblova@fss.muni.cz; místnost 1.13)
http://www.fss.muni.cz/admission/phd_studies
Předseda oborové rady: Prof. Martin Kreidl, PhD. (tel. 549 495 890, kreidlm@fss.muni.cz)
Vedoucí katedry sociologie: doc. Csaba Szaló (tel. 549 496 854, 5918@mail.muni.cz)
Sekretariát katedry sociologie: Ing. Soňa Enenkelová (tel. 549 496 913, enenkelo@fss.muni.cz)
Asistentka předsedy oborové rady: Mgr. Lenka Kissová (lenka.kissova@mail.muni.cz)
INFORMACE
Katedra sociologie: http://soc.fss.muni.cz/
Doktorské studium sociologie (stránky katedry sociologie): http://soc.fss.muni.cz/studies/phd_studies
Informace o přijímacím řízení do doktorského studia:
http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd
Studijní a zkušební řád doktorského studia na MU: http://www.rect.muni.cz/statut/studrad.htm
Kruhy:
IS → Setkávání → Kruhy → Sociology Doctoral Program
Dokument revidovaný k 31.8.2017
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Příloha 1. Autoreferát

MASARYKOVA UNIVERZITA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ
DOKTORSKÉ STUDIUM SOCIOLOGIE

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

NÁZEV

AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE

BRNO 20..
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Obsah první strany:

ANOTACE (v českém jazyce)

ANOTACE (v anglickém jazyce)
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Obsah druhé strany:

Obsah:

1. Úvod
2. Cíl disertace
3. Metodologie
4. Výsledky a nové poznatky
5. Závěr
6. Použitá literatura (míněno v autoreferátu!)
7. Příloha: Publikace autora/autorky a jeho/její a vystoupení na konferencích, vážící se
k danému tématu

(Vlastní text začíná na třet straně a má – bez příloh – rozsah 18.000 ‐ 25.000 znaků včetně mezer, což je velmi při bližně 10 – 14 normostran. Autoreferát shrnuje stručně ta nejzávažnější zjištění a podává stručnou informaci o obsahu, metodologii (jen základní informace, nerozvádí se) a výsledcích práce).

19

