
Doktorské studijní plány  

Studijní program: Pedagogická psychologie 
Studijní povinnosti 

Celkový limit pro řádné splnění studia: 240 kreditů 

Povinné předměty: 185 kreditů 

Povinně volitelné předměty: 15 kreditů 

Zbývajících 40 kreditů student volí dle svého uvážení (např. další povinně volitelné předměty, opakované zapsání 

předmětu Odborné sdělení v recenzovaném časopise, Zahraniční stáž nebo Mezinárodní výzkum, případně si přiveze 

uznatelné kredity ze zahraniční stáže). 

Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit po splnění všech povinností stanovených ISP, po absolvování 

vědeckých seminářů a dalších povinností stanovených v ISP. SDZ je třeba vykonat do jednoho roku po uplynutí 

standardní doby studia. Student se k SDZ přihlašuje po souhlasném stanovisku školitele, resp. školitele-specialisty, příp. 

fakultního garanta.  

 

   Povinné předměty – Metodologický základ: 

   

Zkr. Název předmětu (garant) 

Počet 

kreditů Zakončení 

Doporučený 

rok studia 

  KPEP/9TMV 

Teorie a metodologie vědy  10 Zk 

do 5. 

semestru 

  KPSY/9PPV Výzkumná paradigmata v pedagogicko psychologickém 

výzkumu  10 Zk 

do 5. 

semestru 

     

Povinné předměty – ostatní: 

   

Zkr. Název předmětu 

Počet 

kreditů Zakončení 

Doporučený 

rok studia 

  KAJ/9CJP 

Cizí jazyk I - anglický jazyk  10 Zk 

do 3. 

semestru 

  KPSY/9OSR Odborné sdělení v recenzovaném časopise**  15 Zp   

  KPSY/9SDP1 Seminář disertační práce I  30 Zp   

  KPSY/9SDP2 Seminář disertační práce II  30 Zp   

  KPSY/9SDP3 Seminář disertační práce III 30 Zp   

  KPSY/9OPX Odborná praxe*  10 Zp   

  KPSY/9AUK Aktivní účast na konferenci  10 Zp   

  KPSY/9DOS1 Doktorský seminář 1 5  Zp   

  KPSY/9DOS2 Doktorský seminář 2 5 Zp  

  KPSY/9DOS3 Doktorský seminář 3  5 Zp  

  KPSY/9DOS4 Doktorský seminář 4  5 Zp  

  KPSY/9MEVZ Zahraniční stáž nebo Mezinárodní výzkum**  10 Zp   

  KPSY/9SDZ Státní doktorská zkouška 0 Sdz  

   Celkem: 185 kreditů 
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 *) Do výuky na fakultě mohou být studenti zapojeni v rozsahu max. 3 hod. týdně, podle zaměření 

disertačního projektu, anebo jsou zapojeni do praxe ve specializovaném zařízení (kde rozsah a náplň 

stanovuje školitel).  
**) Předmět má nastaven vícezápis. 

 

Povinně volitelné předměty: 

Odborné předměty - min. 1 předmět 

   

Zkr. Název předmětu 
Počet 

kreditů Zakončení 
Doporučený 

rok studia 

  KPSY/9OPPP 

Soudobé otázky pedagogické psychologie  15 Zk 

do 5. 

semestru 

  KPSY/9OPVP 

Aktuální témata z vývojové a poradenské psychologie  15 Zk 

do 5. 

semestru 

  KPSY/9OPSV 

Aktuální otázky sociálně psychologického výzkumu 15 Zk 

do 5. 

semestru 

  KPSY/9SPMV Psychologie motivace  15 Zk do 5. sem. 

  KPSY/9SPPE Psychologie emocí 15 Zk do 5. sem. 

  KPSY/9SPPU Psychologické souvislosti specifických poruch učení a 

chování  15 Zk do 5. sem. 

  KPSY/9SPME Problematika měření v psychologii  15 Zk do 5. sem. 

  KNJ/9CJP Cizí jazyk II - německý jazyk  10 Zk do 4. sem. 

  KPSY/9ROP Recenze odborných publikací  15 Zp   

  KPSY/9RVPA Realizace výzkumu a praktická agenda  15 Zp  

  KPSY/9TMVS Temperament ve výchově a sebevýchově  15 Zp  

  KPSY/9AODP Aktuální otázky didaktiky psychologie  15 Zp  

  KPSY/9KVS Kvalita života žáků/studentů  15 Zp  

  

Další studijní povinnosti 

Studenti v rámci studia realizují povinnou odbornou praxi; její zacílení navrhuje školitel. Studenti ji plní od 2. semestru 
studia dále. Může být realizována buď formou zapojení do výuky na školícím pracovišti v rozsahu max. 3 hodiny týdně, 

anebo, pokud to lépe vyhovuje řešení disertačního projektu, jsou zapojeni do praxe v jiné instituci, např. škole, poradně, 

laboratoři atd. (kde rozsah a náplň praxe stanovuje školitel).   

 

Student má povinnost se aktivně podílet také na organizaci odborné činnosti školícího pracoviště, zapojit se do týmových 

projektů GAJU a usilovat o získání individuálního projektu GAJU pro získání zkušeností s přípravou projektů, řízení 

výzkumné práce a posílení zázemí pro řešení svého disertačního projektu 
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