
Příloha 2 A:  Kurikulum vědecko-výzkumné činnosti pro nové akademické pracovníky FZS UPa 

rok vzdělávání  
závěrečné 
práce publikace konference 

mentor, 
DSP/projekty mezinárodní aktivity 

jazykové 
dovednosti 
(doporučené)1 

1.  rok 
nastupujícího 
AP 

OBD, RIV, WOS a další 
vědecké databáze, 
seminář k BP a DP 
(pravidla pro zpracování 
prací) 

nevede   
pasivní FZS, pasivní 
odborná 

orientace ve 
výzkumných 
záměrech2, dílčí 
zapojení 

účast na V-V akcích s 
mezinárodním prvkem 

(přednáška zahraničního 
výzkumníka v AJ, dílčí zapojení do 

mezinárodní aktivity v AJ) 

AJ - úroveň B2 

2. rok 

seminář k BP a DP 
(pravidla pro zpracování 
prací), EBP3, metodologie, 
systematické přehledy 

BP 
poster nebo 
přednáška  

poster 

zařazení do 
výzkumného 
záměru, příprava 
k DSP- výběr 
tématu 

účast na V-V akcích s 
mezinárodním prvkem (viz výše), 
přihláška do mezinárodní odborné 

organizace dle zaměření DSP 

AJ - úroveň B2 

3. rok 
zahájení doktorského 
studia (DSP) 

BP 
článek v 
recenzovaném 
časopise  

aktivní v ČJ (poster, 
abstrakt), PhD 
konference  

SGS4 jako 
doktorand 

zahájení komunikace s odborníky 
ze zahraničí na téma V-V činnosti 

(v rámci mezin. odbor. organizace, 
skrze získané kontakty v zahraničí 

apod.) - email, účast na 
videokonferencích (např. zoom) 

AJ - úroveň B2 

4. rok doktorské studium 
BP 
(konzultant 
k DP) 

článek v 
recenzovaném 
časopise  

aktivní v AJ s 
recenzovaným  
příspěvkem, PhD 
konference 

SGS jako doktorand 

komunikace s odborníky ze 
zahraničí (viz výše), zahájení 

přípravy na výjezd do zahraničí 
(V-V konference, stáž v AJ) či na 

alternativní mezinárodní aktivitu 
(např. aktivní zapojení do 

mezinárodního projektu apod.) 

AJ - úroveň B2 

každý další5 doktorské studium 
BP 
(konzultant 
k DP) 

1x článek jako autor/spoluautor 
článku  nebo příspěvku ve sborníku 
evidovaném ve vědecké databázi 
(SCOPUS, WoS) 1 x za 5 let autor 
nebo spoluautor skript nebo 
monografie 

1x za tři roky 
spoluřešitel, řešitel 
v projektu (včetně 
interních) 

komunikace s odborníky ze 
zahraničí (viz výše), postupně 

příprava a uskutečnění výjezdu do 
zahraničí (V-V konference, stáž v 
AJ) či alternativní mezinárodní 

aktivity (např. aktivní zapojení do 
mezinárodního projektu apod.) 

AJ - úroveň 
B2-C1 
(absolvuje 
zkoušku 
v rámci 
studia) 

 

                                                 
1 Jazyková úroveň dle CEFR. 
2 Výzkumné záměry zpravidla představeny v týdnu vzdělávání (hlavní výzkumné směry a projekty též viz www fakulty, záložka Věda a výzkum). 
3 EBP – evidence-based practice 
4 SGS -Studentská grantová soutěž 
5 Dokončení DSP se předpokládá do standartní doby studia 5 let (4+1).  
 

 


