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Koncepce doktorského studijního programu 

Doktorský studijní program (dále DSP) představuje nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání, kterého je 
možné dosáhnout. Mají ho oprávnění realizovat pouze pracoviště, která disponují dostatečnou 
vědeckou kapacitou a školiteli s náležitým vědeckým profilem.  

Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého jsou v současné době akreditovány obory DSP v délce tří 
nebo čtyř let. Studium může mít prezenční formu (student pobírá stipendium a zároveň se podílí na 
organizační a vědecké práci své katedry) nebo kombinovanou formu (student plní své studijní povinnosti 
na půdě FF UP pouze v omezené míře a studuje především distančně).  

Studium je rozděleno do pěti modulů. Každý modul představuje samostatnou oblast, v níž by měl 
student dosáhnout jistých znalostí a kompetencí. Pro každý modul je předepsáno minimum kreditů, 
které musí student získat, a to podle toho, zda studuje ve čtyřleté nebo tříleté variantě studia a zda 
studuje v prezenční nebo kombinované formě. Student se tedy na jednu stranu nemůže vyhnout žádné 
oblasti, která je pro DSP klíčová, na druhou stranu si po splnění kreditních minim může vybrat další 
předměty dle svého zájmu a zaměření. Rozhodující je, aby takto naplnil celkový počet 180 kreditů u 
tříletého a 240 kreditů u čtyřletého studia. 

 

Organizační zajištění doktorského studijního programu 

Student 1. ročníku DSP by měl při zahájení svého studia pamatovat na tyto kroky: 

1) Seznámit se se studijním plánem svého oboru.  
2) Sestavit se svým školitelem individuální studijní plán, který určí rámcovou náplň studia na celé tři 

nebo čtyři roky a předepíše absolvování konkrétních předmětů v 1. akademickém roce. 
3) Zapsat se v IS/STAG na předměty dle individuálního studijního plánu.  

Některé předměty, zejména klíčové oborové předměty, se konají s týdenní pravidelností tak, jak se to 
děje v nižších stupních studia a je obvyklé u DSP v zahraničí. Další předměty jsou realizovány v blocích, 
ve výjimečných případech jednorázově.  

Důležitá sdělení mohou být budou doktorandům rozesílána prostřednictvím univerzitních e-mailových 
adres @upol.cz. Proto jsou studenti povinni svoji schránku navštěvovat, popř. aktivovat, pokud tak ještě 
neučinili. Mohou si rovněž aktivovat automatické přeposílání univerzitní pošty na svoji soukromou e-
mailovou adresu.  

Předměty v DSP se studentovi zobrazují ve studijní databázi IS/STAG, do níž student vstupuje přes Portál 
pod svým „Portál ID“ a heslem. „Portál ID“, „STAG login“ i svou univerzitní e-mailovou adresu nalezne 
student po vyhledání svého jména v kontaktech (všechny odkazy jsou v pravém horním rohu na 
www.upol.cz). Automaticky nastaveným heslem pro vstup do Portálu je rodné číslo studenta. Toto heslo 
je platné, dokud ho student nezmění. Absolventům FF UP zůstává stejné přístupové jméno a heslo do 
Portálu, jaké měli při předchozím studiu. Pro další studium nově získávají jen „STAG login“ (identifikační 
číslo pro konkrétní studijní obor a stupeň). 
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Přesná data pro předzápis předmětů jsou určena harmonogramem akademického roku. Odepsání 
předmětů mimo uvedené lhůty je možné jen ve výjimečných případech a na doporučení školitele či 
oborové rady. Do IS/STAG si předměty zapisuje student. Výsledky zápočtů, zkoušek, kolokvií i plnění 
dalších studijních povinností zapisuje do IS/STAG garant předmětu nebo další osoba, kterou garant 
pověří. Zodpovědnost za správné zapsání výsledků však nese v každém případě garant.  

Každý akademický rok musí student získat alespoň 40 kreditů, aby postoupil do dalšího ročníku. 
Podrobná pravidla pro studium v DSP a práci s IS/STAG jsou obsažena ve Studijním a zkušebním řádu a 
ve Směrnici děkana k provedení studijního a zkušebního řádu UP. Student je povinen seznámit se a řídit 
se nejen zmíněným Řádem a Směrnicí, ale i všemi ostatními platnými normami a směrnicemi UP a FF UP. 

Organizačně je DSP zaštiťován Oddělením vědy a výzkumu FF UP a spadá do gesce proděkana pro vědu a 
výzkum FF UP. Oddělení VaV archivuje dokumentaci k průběhu studia, probíhá zde zápis do studia, 
posuzují se zde žádosti studentů týkající se průběhu a formy studia, odevzdávají se sem přihlášky ke 
státní zkoušce a obhajobě disertační práce, disertační práce s přílohami aj. 

 

Modulární studium v doktorském studijním programu 

1. Vědeckovýzkumný modul  

1a) Oborové a metodické předměty 

V tomto modulu si student zapisuje dva druhy předmětů. Zaprvé jsou to předměty, které představují 
páteř zvoleného oboru. Jsou to předměty oborovou radou předepsány jako povinné, a potom také 
filozofie a zkouška z cizího jazyka. Student za absolvování těchto předmětů získá 60 kreditů (v tříletém 
studiu 50 kreditů). Oborové předměty realizuje školicí pracoviště (katedra, na níž student studuje), 
filozofii zajišťuje Katedra filozofie FF UP. Zkoušky z cizích jazyků zajišťují jednotlivé filologiclé katedry FF a 
Centrum jazykového vzdělávání.  

Oborové předměty v modulu 1a jsou primárně určeny posluchačům daného oboru a nezobrazují se ve 
studijních plánech studentů jiných oborů.  

V rámci tohoto modulu studenti musí absolvovat alespoň jeden metodologický předmět. Tyto předměty 
jsou vypsány společně pro všechny obory DSP.  

Zkratky povinných oborových předmětů patřících do tohoto modulu začínají znaky 91A. 

Zkratky metodologických předmětů patřících do tohoto modulu začínají znaky 91M. 

Tab. 1: Přehled minimálních požadavků v modulu 1a – Oborové a metodické předměty 

Minimum pro čtyřletý prezenční DSP 65 kreditů 

Minimum pro čtyřletý kombinovaný DSP 65 kreditů 

Minimum pro tříletý prezenční DSP 55 kreditů 

Minimum pro tříletý kombinovaný DSP 55 kreditů 
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1b) Publikační aktivita 

Modul je zaměřený na schopnost prezentovat výsledky výzkumu ve vědecké komunitě. Jednotlivé 
oborové rady na základě zvyklostí oboru rozhodují o tom, jaké formy publikační činnosti budou uznávat 
a kolika kredity je ohodnotí. Student může publikovat více prací stejného formátu. Je žádoucí, aby se 
studenti neomezili v tomto modulu na splnění kreditového minima, ale aby se snažili publikovat co 
nejvíce. Přispějí tím nejen ke svému prosazení v rámci oboru, ale také k prestiži a zlepšení ekonomické 
bilance školícího pracoviště. Povinností nad rámec modulární struktury je publikovat v takovém formátu, 
který získá alespoň 10 bodů v RIV dle aktuální klasifikace RVVI 
(http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/veda/OBD/Metodika_hodnoceni_2010-
2012.pdf). Školitel zodpovídá za to, že je student jako autor zaveden v číselníku OBD. Záznamy o 
publikační činnosti do OBD vkládá autor, pokud organizace práce na školícím pracovišti nestanoví jinak. 
Student si v tomto modulu zapisuje pouze předměty vypsané jeho oborem. Publikační povinnost se 
považuje za splněnou, když ji garant zapíše jakožto splněnou do IS/STAG a zároveň je publikační výstup 
vložen do OBD.  

Zkratky předmětů patřících do tohoto modulu začínají znaky 91B. 

Tab. 2: Přehled minimálních požadavků v modulu 1b – Publikační aktivita  

Minimum pro čtyřletý prezenční DSP 30 kreditů 

Minimum pro čtyřletý kombinovaný DSP 30 kreditů 

Minimum pro tříletý prezenční DSP 15 kreditů 

Minimum pro tříletý kombinovaný DSP 15 kreditů 

 

1c) Zahraniční zkušenosti 

Získání zahraničních zkušeností při kontaktu s významnými odborníky nebo studiem materiálů 
relevantních pro obor je považováno za jednu ze základních funkcí DSP. Jednotlivé oborové rady dle 
zvyklostí oboru vymezí, jaké typy zahraničních pobytů má student získat a jaké budou mít kreditové 
ohodnocení. Může to být např. badatelský pobyt v rámci stipendia, grantu, SGS, dále např. rešerše 
v knihovně, práce v archivu, přednáškový pobyt Erasmus nebo Ceepus, účast na workshopu nebo 
semináři, stáž u vědecké nebo akademické instituce, aj. Student může absolvovat i více zahraničních 
pobytů stejného typu. Student si v tomto modulu zapisuje pouze předměty vypsané jeho oborem. 
Zkratky předmětů patřících do tohoto modulu začínají znaky 91C. 

Tab. 3: Přehled minimálních požadavků v modulu 1c – Zahraniční zkušenosti 

Minimum pro čtyřletý prezenční DSP 5 kreditů 

Minimum pro čtyřletý kombinovaný DSP 5 kreditů 

Minimum pro tříletý prezenční DSP 5 kreditů 

Minimum pro tříletý kombinovaný DSP 5 kreditů 

http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/veda/OBD/Metodika_hodnoceni_2010-2012.pdf
http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/veda/OBD/Metodika_hodnoceni_2010-2012.pdf
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2. Modul oborové specializace 

Tento modul obsahuje odborné předměty, které prohlubují studentovy znalosti v rámci zvoleného oboru 
nebo je interdisciplinárně rozšiřují. 

2a) Volitelné předměty oboru 

V tomto modulu jsou zahrnuty předměty zvoleného oboru, které doplňují povinné předměty z modulu 
1a. Oborové rady jednotlivých oborů rozhodnou, zda tyto předměty (respektive které z nich) otevřou i 
pro studenty jiných oborů. V případě, že se předmět nezobrazí ve studijním plánu studenta, který má o 
něj zájem, student může po dohodě se svým školitelem požádat vyučujícího předmětu o svolení zapsat 
se do něj. Zkratky předmětů patřících do tohoto modulu začínají znaky 92A. 

Tab. 4: Přehled minimálních požadavků v modulu 2a – Volitelné předměty oboru 

Minimum pro čtyřletý prezenční DSP 10 kreditů 

Minimum pro čtyřletý kombinovaný DSP 10 kreditů 

Minimum pro tříletý prezenční DSP 0 kreditů 

Minimum pro tříletý kombinovaný DSP 0 kreditů 

 

2b) Interdisciplinární předměty 

Předměty obsažené v tomto modulu realizují jednotlivé obory pro všechny studenty DSP na FF UP. Jejich 
účelem je umožnit studentovi využít bohatého intelektuálního zázemí fakulty, setkávat se se studenty a 
vyučujícími jiných oborů a interdisciplinárně si rozšířit svoje poznatky. Zkratky předmětů patřících do 
tohoto modulu začínají znaky 92B. 

Tab. 5: Přehled minimálních požadavků v modulu 2b: Interdisciplinární předměty 

Minimum pro čtyřletý prezenční DSP 10 kreditů 

Minimum pro čtyřletý kombinovaný DSP 0 kreditů 

Minimum pro tříletý prezenční DSP 0 kreditů 

Minimum pro tříletý kombinovaný DSP 0 kreditů 

 

3. Modul tzv. soft skills 

Modul obsahuje předměty, které studentům pomáhají zvýšit různé druhy dovedností a kompetencí, 
např. prezentace výsledků výzkumu před publikem, příprava odborných textů, korektní a stylisticky 
přiměřené vyjadřování v češtině, používání odborného cizího jazyka, organizace práce a času, spolupráce 
v týmu, vedení výuky, zvládání stresu a konfliktů, příprava a řízení projektů apod. Nabídka předmětů se 
bude průběžně obměňovat. Tyto předměty jsou vypsány pro posluchače všech oborů. Zkratky předmětů 
patřících do tohoto modulu začínají znaky 93. 
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Tab. 6: Přehled minimálních požadavků v modulu 3 – Soft skills 

Minimum pro čtyřletý prezenční DSP 5 kreditů 

Minimum pro čtyřletý kombinovaný DSP 5 kreditů 

Minimum pro tříletý prezenční DSP 5 kreditů 

Minimum pro tříletý kombinovaný DSP 5 kreditů 

 

4. Pedagogický modul 

V tomto modulu student získá zkušenosti při předávání poznatků svého oboru studentům, nejčastěji 
formou výuky či vedení semináře, ale také např. vedením či oponenturou bakalářských prací. Formy 
pedagogických zkušeností a jejich kreditové ohodnocení stanovují jednotlivé oborové rady. Účelem 
tohoto modulu je získání základní pedagogické praxe a schopnosti řídit kolektiv a práci jiných, proto 
může výuka proběhnout nejen na půdě FF UP, ale i na jiném VŠ pracovišti podobného odborného 
zaměření. Student může splnit více pedagogických úkolů stejného typu. Student si v tomto modulu 
zapisuje pouze předměty vypsané jeho oborem. Zkratky předmětů patřících do tohoto modulu začínají 
znaky 94. 

Tab. 7: Přehled minimálních požadavků v modulu 4 – Pedagogický modul 

Minimum pro čtyřletý prezenční DSP 20 kreditů 

Minimum pro čtyřletý kombinovaný DSP 5 kreditů 

Minimum pro tříletý prezenční DSP 5 kreditů 

Minimum pro tříletý kombinovaný DSP 5 kreditů 

 

5. Disertační modul 

Studijní povinnosti v tomto modulu jsou zaměřeny na přípravu disertační práce. Je v kompetenci 
jednotlivých oborových rad, na jaké jednotky přípravu disertační práce rozdělí a jaké jim přiznají 
kreditové ohodnocení. Tento modul je tvořen zejména disertačními semináři, v nichž se student nebo 
skupina studentů setkávají se školitelem nad přípravou disertační práce, a odevzdáním částí nebo celku 
disertační práce. Student si v tomto modulu zapisuje pouze předměty vypsané jeho oborem. Zkratky 
předmětů patřících do tohoto modulu začínají znaky 95. 

Tab. 8: Přehled minimálních požadavků v modulu 5 – Disertační modul 

Minimum pro čtyřletý prezenční DSP 70 kreditů 

Minimum pro čtyřletý kombinovaný DSP 70 kreditů 

Minimum pro tříletý prezenční DSP 70 kreditů 

Minimum pro tříletý kombinovaný DSP 70 kreditů 
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Tab. 9: Přehled modulů a kreditových minim v modulech – čtyřleté studium 
Moduly Prezenční DSP Kombinovaný DSP 
1. Vědeckovýzkumný modul     

a) Oborové a metodické předměty 65 65 

b) Publikační aktivita 30 30 

c) Zahraniční zkušenosti 5 5 

      
2. Modul oborové specializace     

a) Volitelné předměty studovaného oboru 10 10 

b) Interdisciplinární předměty 10 0 

      
3. Modul soft skills 5 5 

      
4. Pedagogický modul 20 5 

      
5. Disertační modul 70 70 

      
Celkem minim 215 190 

Celkem kreditů 240 240 

 
 

Tab. 10: Přehled modulů a kreditových minim v modulech - tříleté studium 
Moduly Prezenční DSP Kombinovaný DSP 

1. Vědeckovýzkumný modul     

a) Oborové a metodické předměty 55 55 

b) Publikační aktivita 15 15 

c) Zahraniční zkušenosti 5 5 

      
2. Modul oborové specializace     

a) Volitelné předměty studovaného oboru 0 0 
b) Interdisciplinární předměty 0 0 

      
3. Modul soft skills 5 5 
      
4. Pedagogický modul 5 5 
      
5. Disertační modul 70 70 
      
Celkem minim 155 155 

Celkem kreditů 180 180 
 
 


