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INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN DSP 
 

  

Příjmení, jméno, titul:  

Studijní program:  

Forma studia:  

Studium zahájeno dne:  Plánované ukončení:  

Pracoviště studenta: 
 

Školitel (včetně pracoviště): 
 

Školitel specialista (včetně pracoviště): 
 

Téma dizertační práce: 
 

Téma dizertační práce  
v anglickém jazyce:  

Individuální studijní plán: 

• předložen oborové radě dne: 

• schválen oborovou radou dne: 

Školitel  Předseda OR: 
 

 
podpis a datum  podpis a datum 

    

Student DSP: 
   

 
podpis a datum 
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1. Přehled předepsaných zkoušek 

Název předmětu Termín zkoušky 
(ročník/semestr) 

Výuka 
na/mimo ZF Jméno zkoušejícího 

Povinné předměty 
    

    

Jazyk 

 
   

Povinně volitelné předměty 
    

    

    

Výběrové předměty 
    

    

    



   Individuální studijní plán DSP  

Stránka 3 z 4 
 

2. Zápočty 

A – Vědecké 
semináře Název Plánovaný 

termín 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

 

B – Stáže Plánovaný 
termín 

  

  

  

  

 

C – Publikace v časopise s IF 

1. Autor minimálně jedné publikace uvedený v seznamu autorů na prvním místě. 

2. Spoluautor minimálně jedné další publikace nebo výsledku aplikovaného výzkumu. 

3. Státní doktorská zkouška DSP 

Plánovaný termín zkoušky:  

Okruhy zkoušky: 1.  

 2.  

 3.  
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4. Obhajoba dizertační práce

Plánovaný termín předložení práce: 

Plánovaný termín obhajoby: 

5. Další povinnosti

6. Poznámky

Po každém ročníku studia se k ISP přikládá protokol o ročním hodnocení plnění ISP. 

Rozdělovník: 1x student DSP 

1x školitel 

1x předseda oborové rady 

1x studijní oddělení 
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