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studium/doktorsky-st-program-
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df  

http://psychologie.ff.cuni.cz/studenti/doktors
ke.htm 

Základní studijní povinnosti 
(pevná struktura)  - celkem 100 
kreditů  

Minimálně 180 kreditů 
  

Celkový limit pro řádné splnění 
studia: 180 kreditů  

CELKEM ZA STUDIUM ZÍSKÁVÁ STUDENT 180 
KREDITŮ 

  Anglický jazyk I. 2 Povinné předměty: 125 kreditů 
 

A) OBECNÁ ČÁST   

Rigorózní zkouška z filozofie  (15 
kreditů). Anglický jazyk II 4 

Povinně volitelné předměty: min. 
30 kreditů 

 

základní struktury studijních povinností 
studenta v doktorském studiu se 
zaměřením na prohloubení obecných 
základů v daném studijním oboru 
doktorského studijního programu, resp. 
na   
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Rigorózní zkouška z jazyka (15 
kreditů). Cizí jazyk[1] 4  

Zbývajících 25 kreditů student volí 
dle svého uvážení (např. další 
specializační předměty, opakované 

 

studium odborných disciplín 
souvisejících s daným doktorským 
studijním oborem / programem   

Odborná zkouška z metodologie 
(10 kreditů) Teorie a metodologie vědy 1

0 

zapojení do mezinárodního 
výzkumu, případně si přiveze 
nějaké uznatelné kredity ze 
zahraniční stáže). 

 
Cizí jazyk 6 kr. 6 

Odborná zkouška z psychologie 
osobnosti (10 kreditů). Obecná psychologie[2] 1

0  

Cizí jazyk I – anglický jazyk musí být 
splněn do konce 3. semestru, Cizí 
jazyk II – německý jazyk musí být 
splněn do 4. semestru, ostatní 
zkoušky (nikoli zápočty) do konce 5. 
semestru. 

 
Filozofie * 6 kr. 6 

Odborná zkouška z pedagogické 
psychologie (10 kreditů). Vývojová psychologie 1

0 
  

Oborový teoreticko-metodologický 
seminář ** 6 kr. 6 

Účast na výběrových přednáškách 
a seminářích (10 kreditů)  Sociální psychologie 1

0 

Ke státní doktorské zkoušce se 
může student přihlásit po splnění 
všech zkoušek (nikoli zápočtů) 
předepsaných individuálním 
studijním plánem. 

 

Oborová/-é zkouška/-y z předmětů užší 
vědecké specializace1 10 

Obhajoba disertační práce a 
rigorózní zkouška z pedagogické 
psychologie (30 kreditů) 

Aktuální otázky psychologie 1
0 

  
B) SPECIALIZOVANÁ ČÁST   

  Společný seminář I[3] 3  Povinné předměty – 
Metodologický základ: 

 
Doktorský seminář I-VI 18 

                                                            
 

 

  

 

 



Vědecko-výzkumná aktivita – 
celkem 80 kreditů, do indexu 
zapisuje doc. Sobotková  

Společný seminář II 3 
Cizí jazyk I - anglický jazyk 

1
0 Vědecko-výzkumné aktivity 90 

1) Aktivní účast na konferenci 
(poster, přednáška) – 20 kreditů. Společný seminář III 3 Odborné sdělení v recenzovaném 

časopise 
1
5 minimální počet kreditů 70 

2) Grantové aktivity - 20 kreditů Společný seminář IV 3 Seminář disertační práce I. 
2
0 Publikační aktivity   

3) Publikační činnost - 40 kreditů Prezentace a obhajoba 
disertačního projektu 

1
5 

Seminář disertační práce II. 
2
0 

Studie ve fakultním časopisu nebo 
sborníku, resp. v odborném periodiku 
mimo AV ČR, v. v. i. 10 kr. Studie 
publikovaná anebo přijatá do tisku.   

a) článek v impaktovaném 
časopise – 40 kreditů Vystoupení na konferencích I 1

5 Seminář disertační práce III. 
2
0 

Studie v recenzovaném domácím 
odborném periodiku 15 kr. Studie 
publikovaná anebo přijatá do tisku.   

b) článek v recenzovaném 
časopise – 20 kreditů Vystoupení na konferencích II 1

6 Odborná praxe 
1
0 

Studie v recenzovaném zahraničním 
odborném periodiku 20 kr. Studie 
publikovaná anebo přijatá do tisku.   

c) článek v nerecenzovaném 
sborníku či jiném odborném 
periodiku – 10 kreditů. 

Odborná publikace (vycházející 
z tématu  

1
5 

Mezinárodní výkum 
1
0 

Studie v domácím karentovaném 
odborném periodiku 25 kr. Studie 
publikovaná anebo přijatá do tisku.   

 Účast na výuce v rámci modulů 
projektu VZKAS, celkem 256 
bodů, z toho povinných 164 b. 
 

disertační práce) 

Státní doktorská zkouška 0 

Studie v zahraničním karentovaném 
odborném periodiku 30 kr. Studie 
publikovaná anebo přijatá do tisku.   

a) Metodologicko-statistický, kde 
povinná je min. 75% účast, 
respektive minimálně 48 hodin 
(kombinace prezenční výuky, e-
learningu, úkolů a konzultací). 

Odborná recenzovaná publikace 
(vycházející z tématu disertační 
práce) 

2
7 

Mezinárodní výkum 
1
0 

Recenze v odborném domácím / 
zahraničním periodiku 1 / 2 kr. Recenze 
publikovaná anebo přijatá do tisku.   

b) Prezentační dovednosti, 
publikování a eticko-právní 
oblast, kde povinná je min. 65% 
účast, respektive min. 42 hodin. 

Disertační práce I (teoretická 
část) 

2
0 

Státní doktorská zkouška 0 

Kapitola v odborné monografii o rozsahu 
min. 30 normostran 30 kr. Studie 
publikovaná anebo přijatá do tisku.   

c) Odborná angličtina, která je 
povinná pro studenty skládající 
zkoušku z Aj s limitem min. 65% 
účasti, respektive min. 42 hodin. 

Disertační práce II (výzkumná 
část) 

2
0 

  
Minimální počet kreditů 30 kr.   



d) Projektový management, kde 
povinná je min. 50% účast, resp. 
min. 32 hodin. 

    
Povinně volitelné předměty 

 
Grantové aktivity   

 Účast na přednáškách a 
seminářích projektu VZKAS – 10 
kreditů (4 klinické a 4 
pedagogické workshop) 

Pomoc při výuce   Soudobé otázky pedagogické 
psychologie 

1
5 

Úspěšný grantový projekt podaný u 
interní grantovou agenturu UK (navrh. / 
spolunavrh., řešitel / spoluřeš.) 15 kr. 
Student podal a/nebo řešil projekt.   

  

Příprava disertační práce    
Aktuální témata z vývojové a 
poradenské psychologie 

1
5 

Úspěšný grantový projekt mimo interní 
grantové agentury UK (neevid. v CEP) (- / 
-, - / -) 20 kr. Student se podílel na 
přípravě projektu a/nebo jeho 
následném řešení.   

  

Příprava publikace   
Aktuální otázky sociálně 
psychologického výzkumu 

1
5 

Úspěšný grantový projekt mimo interní 
grantové agentury UK (evid. v CEP) (- / -, 
- / -) 30 kr. Student se podílel na 
přípravě projektu a/nebo jeho 
následném řešení.   

  

Zahraniční stáž   

  

Neúspěšný grantový projekt podaný u 
interní grantové agentury UK (- / -, - / -) 
5 kr. Student se podílel na podání 
projektu, který ale nebyl financován.   

  
    

Specializační předměty 
 

Minimální počet kreditů 5 / 10 kr. 5 kr. 
pro studenty v prezenční formě, 10 kr. v 
kombinované formě studia   

       
 

Konferenční aktivity   

  
  

  Psychologie emocí 
1
5 

Aktivní účast (poster, přednáška) na 
konferenci nebo workshopu (kolokviu) 
pořádaného v rámci UK 10 kr.   

  
  

  Psychologie motivace 
1
5 

Aktivní účast (poster, přednáška) na 
konferenci nebo workshopu (kolokviu) 
pořádaného mimo UK (domácí) 20 kr.   

  
  

  
Psychologické souvislosti 
specifických poruch učení 

1
5 

Aktivní účast (poster, přednáška) na 
konferenci nebo workshopu (kolokviu) 
pořádaného mimo UK (zahr.) 30 kr.   

      Psychologie genderu 
1
5 

Aktivní účast (poster, přednáška) na 
prestižní mezinárodní vědecké   



konferenci4 40 kr. 

      
Multikulturní vzdělávání se 
zaměřením na integraci Romů 

1
5 Minimální počet kreditů nestanoven   

      
Matematické modelování v 
psychologii 

1
5 Studijní stáže   

      Problematika měření v psychologii 
1
5 

První krátkodobá stáž / studijní pobyt v 
zahr. nebo na jiném domácím specializ. 
pracovišti (< 1 m) 10 kr.   

      Cizí jazyk II. - německý jazyk 
1
0 

První semestrální zahraniční stáž (min. 3 
měsíce) 20 kr.   

      Recenze odborných publikací 
1
5 

Druhá a další krátkodobá stáž / studijní 
pobyt v zahr. nebo na jiném dom. 
specializ. pracovišti (< 1 m) 15 kr.   

      
  

Druhá a další semestrální zahraniční stáž 
(min. 3 měsíce) 25 kr.   

      
  

Minimální počet kreditů 10 kr.   

      
  

Volitelná část   

      
  

Volitelná oborová zkouška z předmětu 
užší vědecké specializace 6 kr.    

      
  

Přednáška domácího nebo zahraničního 
hosta na pracovišti 2 kr.    

      
  

Pedagogická činnost pod dohledem 
školitele 4 kr.   

      
 

  v rozsahu  20 

      
  

Odevzdání rozpracovaných tezí 
disertační práce  (k požadavkům na tuto 
studijní povinnosti viz část C 
reakreditační žádosti, s. 19) 10 

      
  

Odevzdání disertační práce  40 
 


