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k doktorským studiím na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy  
 

  

           S účinností od 1.1.2013 vstupuje v platnost úprava doktorského studia v oblasti zkoušek 

a dalších studijních požadavků vztahující se na  studenty doktorského studia na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy. Pro nově akreditovaný obor didaktika českého jazyka začne toto opatření platit 

od školního roku 2013/2014. 

 Opatření se týká všech akreditovaných oborů doktorského studia na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy s tříletou standardní dobou studia a oborů didaktika matematiky (DM) a 

didaktika českého jazyka se čtyřletou standardní dobou studia. Studijní plán  je rozvržen včetně 

státní doktorské zkoušky (SDZ) a odevzdání disertační práce na tři, případně na čtyři roky podle 

akreditace. 

 

 

Povinné předměty a další studijní povinnosti. 

Obor Předměty Studijní povinnosti 
Pedagogika 1. Předmět  z oborové nabídky 

pedagogických disciplin 

2. Předmět  z oborové  nabídky 

pedagogických disciplin 

3. Předmět  z oborové nabídky věd 

o výchově 

4. Cizí jazyk 

 

   

 Teoreticko-metodologický  

kurz pedagogiky - 

Rozšířená anotace 

disertační práce a její 

obhajoba 

Jeden volitelný předmět  

výstup - seminární práce   

       

Speciální pedagogika 1. Filozofie/sociologie 

2. Speciální pedagogika 

3. Vybraná speciálně  pedagogická 

disciplina  

4. Cizí jazyk 

 Metodologický kurz -

rozšířená anotace disertační 

práce a její obhajoba 

 Dva  volitelné předměty 

výstup - seminární práce 

Didaktika matematiky 1. Matematika 

2. Didaktika matematiky II 

3. Pedagogika: vybraný okruh 

podle tématu disertační práce 

4. Cizí jazyk 

 Metodologický kurz  

 Didaktika matematiky I –

teoretické pozadí práce 

Rozšířená anotace 

disertační práce a její 

obhajoba 

 Psychologie: vybraný 

okruh podle tématu 

disertační práce  



  

Hudební teorie 

a pedagogika 

1. Předmět z oborové nabídky 

2. Předmět z oborové nabídky   

3. Širší vědní základ 

4. Cizí jazyk 

 Metodologický kurz -

Rozšířená anotace 

disertační práce  a její 

obhajoba 

 Dva volitelné předměty 

výstup – stať ve sborníku 

nebo odborném periodiku 

Filozofie  

 

1. Filozofie 

2. Filozofická a pedagogická 

antropologie 

3. Hermeneutická etika 

4. Cizí jazyk  

 Metodologický kurz -

Rozšířená anotace 

disertační práce a její 

obhajoba 

Pedagogická 

psychologie  

 

1. Předmět z oborové nabídky dle 

tématu disertační práce 

2. Předmět z oborové nabídky dle 

tématu disertační práce 

3. Širší vědní základ (filozofie 

výchovy, sociologie výchovy 

nebo antropologie výchovy, 

případně jiné podle tématu 

disertační práce).  

4. Cizí jazyk - angličtina 

 Metodologický kurz -

Rozšířená anotace 

disertační práce a její 

obhajoba 

Výtvarná výchova  

 

1. Předmět z oborové nabídky 

2. Předmět  širšího vědního 

základu (filozofie výchovy, 

sociologie antropologie nebo 

dle tématu disertační práce) 

3. Předmět  širšího vědního 

základu (filozofie výchovy, 

sociologie antropologie nebo 

dle tématu disertační práce 

4. Cizí jazyk - angličtina 

 

 Metodologický kurz -

Rozšířená anotace 

disertační práce a její 

obhajoba 

 Prezentace ročníkových  

výstupů práce a reflexe 

aktuálních novinek 

oboru.V případě umělecké 

činnosti jedna výstava s 

odbornou reflexí (textem)   

České a 

československé dějiny  

 

1. Aktuální problémy českých a 

československých dějin  

2. Filozofie 

3. Cizí jazyk 

4. Cizí jazyk  

 Metodologický kurz -

Rozšířená anotace 

disertační práce a její 

obhajoba 

 

Didaktika českého 

jazyka 

1. Cizí jazyk 

2. Didaktika českého jazyka 

3. Aktuální otázky obecné a 

bohemistické lingvistiky 

4. Pedagogika a pedagogická 

psychologie   

 Metodologický kurz 

(zakončení – rozšířená 

anotace disertační práce a 

její obhajoba) 

 Jeden povinně volitelný 

předmět  

 Odevzdání pracovního 

rukopisu disertace do 

konce 3. roku studia a tzv. 

malá obhajoba 

 Pedagogická praxe na 

základní nebo střední 

škole 

 

 



  

 

 

Další povinnosti studentů doktorského studia 
1. Aktivní účast na konferenci/semináři    -  tři účasti 

a) doktorandský seminář (nebo pasivní účast na domácí konferenci)  

b) domácí konference 

c) mezinárodní konference  

 

2. Publikační činnost 

Tři studie v odborném periodiku nebo sborníku, z toho jedna  publikovaná v zahraničím mediu 

nebo alespoň v cizím jazyce. Modifikace oboru výtvarná výchova: autorské výstavy  s odbornou 

reflexí jsou  zaměnitelné se studií jedna a dvě. 

 

3. Vědecká práce 

4. Zapojení do projektu (např. GAUK, GAČR, SVV, NAKI, Výzkumný záměr apod.). 

Předložení alespoň jednoho návrhu vědeckého projektu. Student je povinen předložit během 

studia alespoň jednu žádost o vědecký grant. Ne každá žádost musí být do vědecké soutěže skutečně 

vybrána. O zaslání žádosti do vědecké soutěže rozhoduje oborová rada. 

 
 

 

Doporučené aktivity studentů doktorského studia 
 

1.  Zahraniční spolupráce 

Zahraniční stáž (doporučená délka tři měsíce - jeden semestr). Zapojení studenta do zahraniční 

vědecké spolupráce pracoviště. 

2. Podíl na činnosti katedry. Dle uvážení oborové rady/vedoucích kateder.  Doporučeno, aby  

student doktorského studia učil alespoň 1 semestr (s doktorandem je nutno uzavřít 

smlouvu/pracovně-právní poměr k fakultě). Podíl na odborné, zejm. vědecko- výzkumné činnosti 

katedry (pod garancí vedoucího školícího pracoviště).  

 

 

 Všechny studijní povinnosti musí být na počátku studia zapsány do Individuálního 

studijního plánu (ISP), včetně vřazení k jednotlivým studijním létům, kdy budou splněny. Při 

každoročních kontrolách studijních plánů lze pořadí plnění jednotlivých povinností variabilně 

upravit, musí však být zachován jejich objem (např. v daném roce může být oborová zkouška 

nahrazena zkouškou jazykovou; účast na konferenci studií v odborném periodiku). Pokud student 

některou z plánovaných povinností bez závažného důvodu nesplní, a pokud tato povinnost nebyla 

nahrazena ve smyslu uvedeném výše, je mu studium ukončeno.  

 

Tímto se ruší Opatření děkana č. 18/2011 Čj. 14895. 

Opatření děkana č. 3/2013, Čj. 9 nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2013. 

 

 

 

V Praze dne  1. ledna 2013                                                   doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., v. r. 

                                                                                                                  děkanka 

 


