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1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury
Organizace a struktura studia DSP Specializace v pedagogice (studijní obor Didaktika
literatury) byla koncipována v souladu se směrnicí děkana PdF UP č. 3S/2014 Podmínky
a požadavky na studium v doktorských studijních programech (Ph.D.) na Pedagogické fakultě
UP:
3S/2014 Podmínky a požadavky na studium v doktorských studijních
programech (Ph.D.) na Pedagogické fakultě UP
Uvedená směrnice vytváří základní rámec pro jednotlivé studijní aktivity včetně jejich
kreditového ohodnocení. Vztahuje se na studenty prezenční i kombinované formy studia.
Studium je určeno pro absolventy magisterského studijního programu se zaměřením
na český jazyk a literaturu, případně na učitelství pro 1. stupeň základních škol nebo
magisterských oborů úzce souvisejících.
•
•
•

Studium se uskutečňuje v kreditovém systému a skládá se ze tří základních částí:
studijní část (povinné a povinně volitelné předměty, přednášky, semináře, samostatné
studium),
vědeckovýzkumná část (publikační aktivity, účast na konferencích, výzkumné projekty,
zahraniční mobility, cyklus oborových přednášek apod.).
pedagogická část (pedagogická činnost zaměřená na implementaci témat korespondujících
se zaměřením disertační práce do výuky na VŠ, případně ZŠ).
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Student je povinen během studia v doktorském studijním programu získat
celkem 240 kreditů na základě splnění níže uvedených aktivit (uvádíme i jejich
kreditové ohodnocení).
1.1 Shrnutí požadovaných studijních aktivit včetně jejich kreditového
ohodnocení
Tabulka 1: Seznam požadovaných aktivit a jejich kreditové ohodnocení
Druh aktivity
Počet kreditů
A. Povinné předměty

42

B. Povinně volitelné předměty

10–15

C. Vědeckovýzkumná činnost
C1 Publikační a vědeckovýzkumná činnost
• Náročné publikační výstupy
• Ostatní publikační výstupy
C2 Mezinárodní studentská mobilita a zahraniční pobyt
C3 Cyklus oborových přednášek

80–130

D. Pedagogická činnost

min. 25 kreditů

0–20
6
0–35

E. Absolvování státní doktorské zkoušky

20

F. Obhajoba disertační práce

40

1.2 Charakteristika a kreditové ohodnocení jednotlivých studijních aktivit
A Povinné předměty
Za úspěšné absolvování každého povinného předmětu získává student 7 kreditů; za
absolvování všech povinných předmětů obdrží celkem 42 kreditů.
Část povinných předmětů je zaměřena především na teoretické znalosti (Teorie
a metodologie vědy, Kurikulum a teorie výuky, Didaktika literatury v kontextu oborových
didaktik) – tyto předměty jsou zakončeny zkouškou.
Předměty Prameny a teoretická východiska disertační práce, Metodologie výzkumu
v disertační práci úzce souvisí s disertačními pracemi studentů. V rámci závěrečného
kolokvia budou studenti prezentovat rozpracovaná teoretická východiska disertační práce (na
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konci 1. ročníku studia) a rozpracovanou metodologii výzkumu včetně výsledků
předvýzkumu (na konci 2. ročníku). V obou případech odevzdají studenti příslušnou část
disertační práce v rozsahu minimálně 30 normostran.
Tabulka 2: Seznam povinných předmětů
A – povinné předměty

Přednášející Kredity Ročník

Pracoviště

Teorie a metodologie vědy

Chráska

7

1.

KTIV PdF

Kurikulum a teorie výuky

Novotná
Prášilová

7

1.

ÚPSS PdF
ÚPSS PdF

7

1.

KČJL PdF
PdF UK Praha

Prameny a teoretická východiska disertační Vala
7
+členové KČJL
práce (Projekt k disertační práci 1)

1.

KČJL PdF

Metodologie výzkumu v disertační práci Chráska
7
+členové
KČJL
(Projekt k disertační práci 1)

2.

KTIV PdF
KČJL PdF

Cizí jazyk 1

2.

ÚCJ PdF

Didaktika literatury v kontextu oborových Vala
didaktik
Hník

Řeřicha

CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY

7
42

B Povinně volitelné předměty
Studenti si z níže uvedené nabídky vybírají 2–3 předměty korespondující se zaměřením jejich
disertační práce. Za absolvování mohou získat 10 kreditů (2 předměty), nebo 15 kreditů (3
předměty).
Tabulka 3: Seznam povinně volitelných předmětů
B – Povinně volitelné předměty
Přednášející Kredity Ročník

Pracoviště

Metodologie interpretace uměleckého textu Fic
v literární výchově

5

2.

KČJL PdF

Současná světová a česká literatura pro Řeřichová
děti a mládež

5

2.

KČJL PdF

Aktuální aspekty podpory a rozvoje čtenářství Sladová
dětí a mládeže
Fasnerová

5

2.

KČJL PdF
KPP PdF

Literární text jako učební úloha

Vala

5

2.

KČJL PdF

Nová média v literární výchově

Marešová

5

2.

KČJL PdF

CELKEM

POVINNĚ

VOLITELNÉ

10–15
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C Vědeckovýzkumná část studia
C1 Publikační a vědeckovýzkumná činnost
V povinné vědeckovýzkumné části studia musí student získat 80 – 130 kreditů. Student musí
splnit minimální požadavek čtyř náročných publikačních výstupů (viz tabulka 4)
definovaných podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Z náročných publikačních
výstupů musí student získat minimálně 25 kreditů. Zbytek kreditů může získat kombinací
aktivit uvedených v tabulce 4 – 7.

Tabulka 4: Přehled náročných publikačních aktivit
Druh aktivity – náročné publikační výstupy

Počet kreditů

Odborná kniha (druh výsledku B – podle platné 30
(případně
metodiky), minimální rozsah 100 stran
spoluautorství)

příslušný

podíl

Kapitola v odborné knize (druh výsledku C – % podíl z 30 kreditů podle rozsahu
podle platné metodiky)
kapitoly vzhledem k rozsahu celé knihy
Článek v odborném periodiku evidovaném 15 (případně
v databázi Web of Science (druh výsledku Jimp - spoluautorství)
podle platné metodiky)
Článek v odborném periodiku evidovaném 10
v databázi SCOPUS a ERIH či indexován
v databázi Conference Proceedings Citation Index
(Jsc, Jneimp – podle platné metodiky)
Článek publikovaný v českém jazyce v časopise ze 5
seznamu
recenzovaných
neimpaktovaných
časopisů (Jrec)
Článek v cizím jazyce v časopise ze seznamu 7
recenzovaných neimpaktovaných časopisů (Jrec)

příslušný

podíl

za
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Tabulka 5: Přehled ostatních vědeckovýzkumných aktivit
Druh aktivity – ostatní vědeckovýzkumné Počet kreditů
aktivity
Článek recenzovaný mimo seznam započitatelných 3
výsledků
Recenze odborné či umělecké literární publikace
zveřejněná v odborném tisku

3

Za každou citaci vlastní práce jiným autorem

2 (v zahraničí 4)

Aktivní účast na vědecké konferenci s celonárodní 7
účastí
Aktivní účast na vědecké konferenci s mezinárodní 10
účastí v ČR
Aktivní účast na vědecké konferenci s mezinárodní 15
účastí v zahraničí
Poster na konferenci v ČR

2 (přísl. podíl spoluautorství)

Poster na konferenci v zahraničí

5 (přísl. podíl spoluautorství)

Zapojení do výzkumného projektu v ČR

15 hlavní řešitel, 5 spoluřešitel

Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu

20 hlavní řešitel, 10 spoluřešitel

C2 Mezinárodní studentská mobilita a zahraniční pobyt
Součástí vědeckovýzkumné části studia je i studentská mobilita a zahraniční pobyt. V rámci
doktorského studijního programu bude kladen důraz na mezinárodní studentskou mobilitu
(zahraniční studijní pobyty) studentů doktorského studijního programu. Minimální
započitatelná délka mobility je 30 dnů.
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K dispozici jsou vyjíždějícím studentům především partnerské univerzity v rámci programu
ERASMUS+:
http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-pro-zahranici/oddelenimezinarodnich-vztahu/erasmus/partnerske-instituce/
Za tyto činnosti může student získat maximálně 20 kreditů.
Tabulka 6: Mezinárodní studentská mobilita a zahraniční vědeckovýzkumný či studijní pobyt
Druh aktivity

Kredity/aktivita

Účast
na
mobilitě
nebo
zahraničním
vědeckovýzkumném či studijním pobytu v délce
jednoho semestru

15

Účast
na
mobilitě
nebo
zahraničním
vědeckovýzkumném či studijním pobytu v délce
minimálně 30 dnů

5

C3 Cyklus oborových přednášek
Součástí vědeckovýzkumné části studia je účast studentů na cyklu oborových přednášek a
seminářů organizovaných Katedrou ČJL PdF UP v Olomouci. Přednášky jsou povinně určeny
pro studenty 1. a 2. ročníku studia.
Tabulka 7: Kreditové ohodnocení cyklu oborových přednášek
počet
Druh aktivity
aktivit

kredity
kredity/aktivita celkem

Absolutorium cyklu oborových seminářů

3

2

6

D Pedagogická činnost
Ověřování pedagogické činnosti studenta DSP bude zaměřeno na implementaci témat
korespondujících se zaměřením disertační práce do výuky na PdF UP (případně na fakultě,
kde působí školitel studenta nebo kde je student zaměstnán jako pedagogický pracovník).
Cíl implementovat vybraná témata korespondující se zaměřením disertační práce do výuky
bude možné naplnit prostřednictvím jedné z uvedených činností:
• prostřednictvím participace na výuce školitele (vedení cvičení a seminářů);
• koncipováním a realizací nových studijních disciplín či inovací obsahu stávajících
disciplín;
• tvorbou studijních opor či jejich částí;
• po dohodě se školitelem určitou mírou výuky na základní škole a střední škole (např.
realizací literárních seminářů).
Ověřování plnění pedagogické činnosti bude provádět školitel studenta DSP. Za tyto činnosti
v rámci povinných disciplín může student získat maximálně 35 kreditů.
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Tabulka 8: Kreditové ohodnocení pedagogické činnosti studenta
Druh aktivity

Kreditové ohodnocení

Výuka na vysoké škole

1 kredit za 1 hodinu přímé
výuky týdně, avšak nejvíce 10
za rok

Tvorba učební
studijní opory

pomůcky, 1–5 kreditů

Výuka na základní či střední 1 kredit za 1 hodinu přímé
škole
výuky týdně, avšak nejvíce 10
za rok

E Úspěšné absolvování státní doktorské zkoušky
V rámci plnění studijních povinností bude ohodnoceno úspěšné absolvování státní doktorské
zkoušky ve 3. ročníku studia (20 kreditů).
Tabulka 9: Kreditové ohodnocení úspěšného absolvování doktorské zkoušky
počet
kredity
Druh aktivity
aktivit kredity/aktivita celkem
Úspěšné absolvování státní doktorské zkoušky

1

20

20

F Úspěšná obhajoba disertační práce
V rámci plnění studijních povinností bude ohodnoceno úspěšné obhájení disertační práce ve
4. ročníku studia (40 kreditů).
Tabulka 10: Kreditové ohodnocení úspěšné obhajoby disertační práce
počet
kredity
Druh aktivity
aktivit kredity/aktivita celkem
Úspěšná obhajoba disertační práce

1

40

40
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2 Personální zabezpečení studijního oboru Didaktika literatury
D – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – přehled
Vysoká škola
Součást vysoké školy
Název studijního programu
Název studijního oboru
Složení oborové rady

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
P7507 Specializace v pedagogice
Didaktika literatury

Interní členové (Univerzita Palackého)
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, Ph.D.
doc. Mgr. Igor Fic, Dr.
doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.
doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
Externí členové (mimo UP)
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnavě)
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)
Přehled přednášejících
doc. Mgr. Igor Fic, Dr.
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.
doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc.
doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.
doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
doc. Mgr. Martina Fasnerová, Ph.D.
Mgr. Jana Sladová, Ph.D.
Školitelé
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
doc. Mgr. Igor Fic, Dr.
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

