Výroční/dílčí* zpráva o průběhu studia v akademickém roce/za
období* ..................
Povinnost předložit výroční zprávu za uplynulý akademický rok mají všichni studenti (denního i
kombinovaného studia) studující k 31. 10. souvisle déle než 3 měsíce. Student přerušující studium po
uplynutí více než čtyř měsíců od odevzdání poslední Výroční zprávy odevzdá Dílčí zprávu o plnění
svých povinností v tomto období (na formuláři Výroční zprávy). Zprávu odevzdejte vytištěnou (s
podpisy garantů a školitele) na studijní oddělení.
Není-li požadováno jinak, uvádějte pouze práce vykonaná v daném akademickém roce.
Jméno:
Obor studia:
Školitel:
Téma disertační práce:
Datum zahájení studia:
Aktuální ročník studia (po odečtení doby případných přerušení):
Literární rešerše – odevzdána/získán zápočet*
Stručný popis pokroku v disertační práci za poslední rok (jasně rozlište vlastní přínos, podíl na
metodách, převzaté analýzy atd., zapojení v týmovém projektu, spolupráci s jinými pracovišti –
spoluakreditované ústavy AV ČR apod.)

Články, které budou součástí vaší disertace – na žádost OR uvádějte všechny (za celou dobu PhD
studia) a ty publikované v daném roce uveďte tučně (plná citace článků včetně výčtu autorů, stav
publikace - odesláno/resubmitováno po revizi/přijato, vyšlo)
plná citace článku

stav

Prezentace na mezinárodních konferencích (název příspěvku, místo konání a název konference,
forma - poster, přednáška)**
název příspěvku

specifikace konference

forma příspěvku

specifikace akce

forma příspěvku

Jiná odborná vystoupení (odborné semináře,...)
název příspěvku

* nehodící se škrtněte
** mezinárodní konferencí se rozumí konference, kde jednacím jazykem je angličtina (popř. jiný
světový jazyk), ne čeština či slovenština, s významným podílem zahraničních účastníků
*** student musí být uveden ve STAGu jako školitel nebo mezi přednášejícími/cvičícími kurzu
v uplynulém AR
**** do pedagogické praxe se počítá max. 20 hodin za semestr
***** na oponování bakalářské práce 6 – 8 hodin, na oponování SGA projektu 1,5 - 2 hodiny

Absolvování zahraničních stáží (navštívená instituce, případně osoba, délka stáže, stručně přínos)
navštívená instituce, osoba

délka stáže

přínos

Jiné pobyty v zahraničí (odběry, odborné pobyty kratší než 14 dní; délka, kde a stručně přínos)
charakter pobytu

navštívená instituce,
místo

délka
pobytu

přínos

Pedagogická činnost (seznam kurzů*** včetně terénních praxí a exkurzí, kde jste učili v zimním a
letním semestru uplynulého akademického roku- počet Vámi odučených vyučovacích hodin na
každém z nich, doba přípravy, potvrzené podpisem garanta kurzu)
kód kurzu

počet odučených
vyučovacích hodin

doba přípravy
(hodiny)

podpis garanta kurzu

Pedagogická činnost (školitelství prací bakalantů***, vedení prací SOČ - jméno studenta a téma
práce, odhad strávenáho času, odsouhlasené Vaším školitelem )
jméno
bakalanta/studenta
SŠ

téma práce

Odhad
stráveného
času****

Odsouhlaseno Vaším
školitelem

Jiná práce pro fakultu (Den otevřených dveří, propagační akce pro středoškoláky, oponování bak.
prací nebo projektů SGA***** - ohodnotí pracovník fakulty garantující danou akci)
akce

strávený čas

souhlas garant. pracovníka

Absolvování odborných předmětů předepsaných Plánem studia
úplný seznam odborných kurzů předepsaných Plánem studia
(kód a název kurzu)

Stav splnění (rok)

Absolvování jiných předmětů (Angličtiny, doporučených pro doplnění mag. znalostí, jiných)
kód a název kurzu

Stav splnění (rok)

Datum:
* nehodící se škrtněte
** mezinárodní konferencí se rozumí konference, kde jednacím jazykem je angličtina (popř. jiný
světový jazyk), ne čeština či slovenština, s významným podílem zahraničních účastníků
*** student musí být uveden ve STAGu jako školitel nebo mezi přednášejícími/cvičícími kurzu
v uplynulém AR
**** do pedagogické praxe se počítá max. 20 hodin za semestr
***** na oponování bakalářské práce 6 – 8 hodin, na oponování SGA projektu 1,5 - 2 hodiny

Podpis studenta:
Souhlas s obsahem a podpis školitele:

* nehodící se škrtněte
** mezinárodní konferencí se rozumí konference, kde jednacím jazykem je angličtina (popř. jiný
světový jazyk), ne čeština či slovenština, s významným podílem zahraničních účastníků
*** student musí být uveden ve STAGu jako školitel nebo mezi přednášejícími/cvičícími kurzu
v uplynulém AR
**** do pedagogické praxe se počítá max. 20 hodin za semestr
***** na oponování bakalářské práce 6 – 8 hodin, na oponování SGA projektu 1,5 - 2 hodiny

