Zpřesňující pokyn garantky doktorského studijního programu Mediální a komunikační
studia k realizaci hodnocení ISP
ISP je hodnoceno oborovou radou třemi stupni:
- A = požadavky ISP jsou splněny;
- B = požadavky ISP jsou splněny jen částečně;
- C = požadavky ISP nejsou splněny.
Udělení hodnocení stupněm B znamená, že doktorand(ka) neučinil(a) během roku dostatečný
pokrok na svém doktorském projektu. Udělení hodnocení stupněm C znamená, že požadavky
ISP nebyly splněny a dochází k ukončení studia. V případě, že doktorand(ka) obdrží hodnocení
stupněm B, dojde ke snížení stipendia (maximálně o 50 %, viz níže).
Pokud student z důvodů zvláštního zřetele hodných, které nastaly bez jeho zavinění, splnil
individuální studijní plán neúplně, platí, že individuální studijní plán splnil. Pokud plnění
povinností podle individuálního studijního plánu bránily závažné okolnosti, které nastaly bez
zavinění studenta, nemůže být hodnocen C.
Při hodnocení B oborová rada stanoví, jakým způsobem se nedostatky napraví,
a stanoví k této nápravě termín; tyto náležitosti se považují za součást ISP.
Pokud školitel(ka) navrhne hodnocení stupněm B a oborová rada toto hodnocení schválí,
případně pokud na svém jednání oborová rada rozhodne o snížení školitelem/školitelkou
navrženém hodnocení na stupeň B, bude přistoupeno k následujícím krokům:
-

Pokud doktorand(ka) obdrží hodnocení stupněm B poprvé, stipendium se snižuje o 10
%. Toto opatření je považováno za varování a mělo by dotyčné(mu) umožnit
pokračovat v doktorském studiu. Garantka (pověřená oborovou radou) může kdykoliv
v průběhu následujícího akademického roku snížení stipendia přehodnotit, a to na
základě odůvodněné žádosti doktoranda/doktorandky doložené dopisem
školitele/školitelky, že důvody pro snížení stipendia byly odstraněny a chybějící
povinnosti splněny.

-

Pokud doktorand(ka) bude hodnocen(a) stupněm B podruhé, stipendium se snižuje o
50 %. Toto lze považovat za určité poslední varování. I zde bude možné opětovné
přehodnocení, jak je popsáno v předchozím bodě. Pokud je podruhé uděleno B,
následuje snížení stipendia o 50 %, a to i v případě, že první snížení o 10 % bylo
přehodnoceno po dodatečném splnění povinností.

-

Pokud je doktorand(ka) hodnocen(a) stupněm B potřetí, hodnocení se mění z B na C a
dochází k ukončení doktorského studia.

Ve všech případech může školitel(ka) či oborová rada také rozhodnout o okamžitém udělení
hodnocení stupněm C z důvodu neplnění významné části ISP či dokonce celého ISP. Není
tedy nutné udělovat dvakrát B, než je navrženo hodnocení C.
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