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O P A T Ř E N Í  D Ě K A N A  Č .  1 8  
ČJ.   14 895 

k doktorským studiím na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy  
 

Zpracoval: proděkanka pro vědu       

Odpovídá: děkanka fakulty 

 

 S účinností od 3. října 2011 vstupuje v platnost sjednocení doktorského studia 

v oblasti zkoušek a dalších studijních požadavků vztahující se na  studenty doktorského studia 

na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy přijaté počínaje akademickým rokem 2011/12.  

 Opatření se týká všech akreditovaných oborů doktorského studia na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy s tříletou standardní dobou studia a oboru didaktika matematiky 

(DM) se čtyřletou standardní dobou studia. Studijní plán  u prezenční formy studia je včetně 

státní doktorské zkoušky(SDZ) a odevzdání disertační práce  rozvržen na 3 roky (u oboru DM 

na čtyři roky), u kombinované formy studia mohou být studijní povinnosti rozloženy do pěti 

let (u oboru DM do šesti let). 

Povinné zkoušky a výstupy 

Obor Zkoušky Studijní povinnosti 
Pedagogika 1. Teoreticko-metodologický kurz 

pedagogiky 

2. Předmět  z oborové nabídky 

3. Předmět  z oborové nabídky 

4. Cizí jazyk 

 

 Rozšířená anotace 

disertační práce a její 

obhajoba 

 Absolvent oboru 

pedagogika  

      jeden volitelný předmět  

      výstup - seminární práce   

      Absolvent oboru 

      učitelství 

      dva volitelné předměty               

      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. Pedagogika - vybraný okruh 

podle tématu disertační práce 

2. Psychologie - vybraný okruh 

podle tématu disertační práce 

3. Matematika 

4. Cizí jazyk 

 Didaktika matematiky I 

výstup - seminární práce 

 Didaktika matematiky II 

      výstup - seminární 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 

 

 

Další povinnosti studentů doktorského studia 

1. Aktivní účast na konferenci/semináři    -  tři účasti 

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



 


