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Doktorský projekt 
Uchazeč/ka zpracuje s dostatečným předstihem návrh doktorského projektu, kde by měl být vysvětlen zkoumaný problém, orientační stav jeho řešení v domácí i světové literatuře, předpokládaná metoda a bibliografie (rozdělená na položky již přečtené a vstupní bibliografii projektu sestávající z titulů k dané otázce, které bude třeba teprve prostudovat). Tento materiál (5-10 str.), by měl být navrhovanému školiteli doručen ke schválení nejpozději měsíc před odevzdáním tak, aby byl oficiálně předložen s přihláškou ke studiu vždy do 30. 4. 

Průběh studia 
K doktorskému projektu je připojen návrh studijního plánu včetně časové specifikace jednotlivých položek (viz Studijní a zkušební řádu ETF). Doktorand/ka odevzdává svému školiteli 3-4 písemné práce za ročník, v nichž po dohodě se školitelem postupně rozvíjí téma své disertační práce, příp. jiná témata potřebná k formaci v oboru. Během svého studia doktorand/ka skládá tři dílčí zkoušky z oboru filosofie či filosofie náboženství, v odůvodněných případech z oborů teologických, a zkoušky jazykové (viz Studijní a zkušební řádu ETF). Individuální program musí být schválen školitelem a oborovou radou do konce října prvního ročníku. 

Podoba státních doktorských zkoušek (SDZk) 
Ke SDZk student/ka předloží tři témata podle svého výběru a dohody se školitelem. Školitel určí ke každému z témat konzultanta (nositele titulu prof., doc., DrSc., CSc., PhD.). Ve spolupráci s jednotlivými konzultanty kandidát/ka ke každému tématu zpracuje text v rozsahu 15-20 stran, z něhož po schválení konzultantem vybere základní teze (obvykle dvě, max. pět stran včetně seznamu použité literatury), které bude připraven/a při zkoušce hájit. Je důležité, aby šlo skutečně o problémy představené v podobě tezí, které v jasných bodech shrnou koncepci daného tématu, námitky vůči ní, ať už historické nebo současné, a vyjádří kandidátovo vlastní stanovisko. Témata se obsahově musí lišit od tématu disertační práce a musí být zvolena z různých oblastí filosofie, resp. filosofie náboženství (ukázky tezí v dalším souboru na této webové stránce). Nejpozději měsíc před termínem, kdy by chtěl/a složit SDZ, kandidát/ka odevzdá teze v písemné podobě (a elektronicky), každou podepsanou příslušným konzultantem, vedoucí oborové rady. Komise a termín SDZk se poté stanoví individuálně. V průběhu zkoušky kandidát/ka na základě požadavků komise vysvětlí a v diskusi obhájí obvykle dvě z předložených témat. 

Podoba státních doktorských zkoušek (SDZk) z filosofie a filosofie náboženství pro doktorandy v programu teologie 
Studenti doktorského program teologie, kteří chtějí z filosofie složit dílčí zkoušku, předloží jedno filosofické téma (viz předchozí odstavec), o jehož volbě a vhodném konzultantovi se poradí s vedoucí oborové rady. Tento úsporný text by však měl vycházet z dříve zpracovaného materiálu v rozsahu cca 20 str. předloženého ke schválení oborové radě nebo ze seminární práce (cca 10 str.) zpracované v rámci doktorandského semináře ve filosofii.



