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Směrn ice děkana č. 5 / 2 0 1 9 

Standardní požadavky na studium a výsledky 

studentů v doktorských studijních programech 

na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 

(ve znění účinném od 1. září 2019) 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, vydávám tuto 

směrnici: 

Článek 1 

Obecná ustanovení 

1) Směrnice konkret izuje požadavky na s tud ium a výsledky studentů v doktorských 

studijních programech realizovaných na Pedagogické fakultě Masarykovy univerz i ty . 

2) Naplnění požadavků se s leduje prostřednictvím agendy Evidence stud ia v Informačním 

systému MU, kam je doktorand ve vazbě na Individuální studijní plán povinen veškeré 

relevantní údaje uvádět a kde se k n im školitel a garant p rogramu vyjadřuje. 

3) Ve výjimečných a odůvodněných případech je možno kompenzova t menší počet 

aktivit/výsledků v některé kategor i i zvýšením počtu prací v kategor i i jiné tak, aby 

celková odborná úroveň neby la dotčena. V případě doktorských programů, kde Státní 

závěrečná zkouška časově předchází obhajobu disertační práce, podá student návrh 

na případné kompenzace spolu s přihláškou ke Státní závěrečné zkoušce. V případě 

doktorských programů, které konají Statní závěrečnou zkoušku a obhajobu disertační 

práce, tak učiní rok před uvažovaným podáním přihlášky k Státní závěrečné zkoušce 

a obhajobě disertační práce. Garant příslušného doktorského programu návrh posoudí, 
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zau jme k němu písemné stanov isko a postoupí je j ke schválení příslušnému 

proděkanovi, který v této záležitosti učiní do měsíce rozhodnutí. 

4) Pokud oborová rada uzná za nezbytné ustanovení v této směrnici upřesnit, 

může tak učinit projednáním, aniž by však přitom byla dotčena celková úroveň 

požadavků. Spec i f ikace požadavků oborovou radou musí být zveřejněna ve veřejné 

části internetových stránek fakulty a je platná pouze pro příslušný program. 

Článek 2 

Požadavky na publikační výsledky doktorandů 

1) Za dobu studia jsou požadovány min. 4 publ ikace, z toho min . 1 studie uveřejněná 

v časopise nebo sborníku evidovaném v databázi WoS nebo SCOPUS a 1 studie 

v recenzovaném časopise, zbývající mohou mít podobu odborných kn ih, kapitol 

v knize, článků v časopisech či příspěvků ve sborníku. 

a. Započítávají se i texty vzešlé ze spoluautorství, v tomto případě je 

však nezbytné doložení autorského podílu doktoranda (uvádí se procentem) 

b. a stručné slovní charakter is t iky jeho autorského vk ladu , aby bylo možné 

posoudit, zda má na publikacích majoritní podíl. 

c. Pro uznání ev idence výsledku v databázi (WoS, SCOPUS) je rozhodující 

zařazení článku / časopisu / sborníku do databáze v době publikování 

vykazovaného tex tu . 

d. Práce v t isku lze uvést pouze s doložením písemného potvrzení o publikování 

(od vydavate le publ ikace, editora sborníku apod.) . 

Článek 3 

Požadavky na pedagogickou činnost v průběhu studia 

1) Součástí studia v doktorských programech je povinná praxe v podobě vedení výuky 

na vysoké škole - typ icky Pedagogické fakultě MU (zejména seminářů, kurzů, 

cvičení apod.) , nebo jiná pedagogická práce (příprava výuky, testů, prezentací, 

sylabů, elektronických učebních opor, distančních textů, opravy testů apod.) . 

2) Maximální zapojení do výuky v rámci studia v doktorských programech je 150 hodin 

za celou dobu s tud ia , a to v rozložení do semestrů dle dohody mezi dok to randem, 

školitelem a vedoucím pracoviště, zprav id la v rozsahu 2-4 týdně hodin za semest r . 
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Větší podíl zapojení studentů do výuky je finančně honorován (např. fo rmou dohody 

o provedení práce). 

3) Zapojení studentů do výuky probíhá s výhradním souh lasem školitele a garanta 

p rogramu, popř. předmětu. Garant p rogramu, popř. předmětu, popř. školitel 

má pov innost v průběhu prvního a druhého semes t ru výuky nahlédnout přípravy 

studentů na výuku, resp. j e s ním konzul tovat , a podle vlastního uvážení, popř. 

na požádání studenta provést superv ize ve výuce v každém ze semestrů. Na základě 

provedené superv ize poskytne studentov i zpětnou vazbu . 

4) Součástí pedagogické činnosti může být i vedení nebo oponování bakalářských 

a diplomových prací, nebo prací realizovaných v rámci celoživotního vzdělávání. 

Ujednání o rozsahu vedení a oponování těchto prací j e součástí dohody o provedení 

práce nebo dohody o pracovní činnosti a není standardní povinností doktorandů. 

Vedení a oponovaní prací probíhá pod supervizí školitele. 

Článek 4 

Požadavky na prezentační dovednosti a internacionalizaci 

1) Za dobu studia jsou požadovány m in . 4 přednášky/prezentace na konferencích, 

z toho m in . 2 na konferencích konaných v České republ ice (popř. na S lovensku) 

a min . 2 na konferencích konaných mimo Českou republ iku s jiným jednacím 

j a z ykem než češtinou. 

2) Mezinárodní rozměr působení doktoranda je vymezen požadavkem na absolvování 

zahraniční stáže (typ icky na akademickém/výzkumném pracovišti), a to typ icky 

v rozsahu (nároku) j ednoho semest ru (3 měsíců), nejméně však v rozsahu 

(požadavku) sedmi týdnů. 

a. Rozsah, obsah a výstupy stáže j sou předem dojednány mezi dok to randem, 

j eho školitelem a zástupcem pracoviště, na němž stáž probíhá, a uvedeny 

b. v agendě Evidence stud ia v Informačním systému MU, kde j sou následně 

školitelem zhodnoceny. 
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c. K finančnímu zajištění stáže (do délky 3 měsíců) lze žádat o prostředky 

ze stipendijního fondu MU v rámci vypsaných stipendijních programů -

eventuální potřeba vyces tovat s rodinným příslušníkem může být okolností 

hodnou zvláštního zřetele při projednávání žádosti v příslušných 

stipendijních komisích. 

d. V odůvodněných případech (např. v případě doktorandů s dětmi 

nebo pečujících o starší rodinné příslušníky) lze pov innou délku stáže napln i t 

po kratších částech, které se do požadované délky sčítají, popř. redukovat . 

Článek 5 

Požadavky na výzkumné činnosti 

1) Součástí povinností studentů doktorských studijních programů může být i je j ich 

zapojení do realizovaných výzkumných projektů na pracovišti, m imo vlastní 

výzkum v rámci d isertace. 

2) Zapojení studentů do výzkumných projektů nad rámec disertační práce je součástí 

dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti či je j inak honorováno. 

Článek 6 

Požadavky na disertační práci 

1) Jako disertační práce j sou akceptovány originální vědecké - teoretické, 

metodologické a empiricko-výzkumné práce, případně práce, které vhodným 

způsobem tato pojetí kombinují. 

a. Teoretické práce zpracovávají vybrané teoretické přístupy k problémům 

z předmětné ob last i , přičemž prokazují vysoký stupeň abstraktního 

a analytické myšlení a vh ledu. 

b. Metodologické práce analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody 

a techniky či nástroje a hodnotí jej ich přednosti a nedostatky. 

c. Empiricko-výzkumné práce přinášejí konkrétní faktická zjištění získaná 

specifickými výzkumnými metodami , přičemž prezentovaná výzkumná 

zjištění vycházejí z realizovaného empirického šetření, j sou interpretována, 

diskutována a včleňována do teoretických přístupů a do současného s tavu 

poznání. 
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2) Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do t isku 

nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student 

opatří uceleným úvodem do prob lemat iky a komentářem. 

3) Součástí disertačních prací typ icky j e : 

a. vymezení prob lemat iky , klíčových pojmů, konceptů nebo teorií, které j sou 

relevantní ve vz tahu k tématu disertační a odráží mezinárodní s tandard 

současného vědeckého poznání práce založené v domácí a zahraniční 

odborné l i teratury; 

b. stav řešení prob lemat iky v národním i mezinárodním kontextu (zejména 

ref lexe relevantních zahraničních a domácích výzkumů, teoretických studií 

apod.); 

c. vymezení a zdůvodnění cílů, otázek a metodologických postupů práce, resp. 

provedeného výzkumu; 

d. prezentace výsledků výzkumu vč. interpretace a d iskuse zjištění v obecnější 

rovině; 

e. d iskuse práce jako celku a jejího přínosu vč. vřazení vlastních poznatků 

do stávající poznání v národním a mezinárodním kontextu . 

4) Disertační práce obsahují původní výsledky, buď již uveřejněné, nebo přijaté 

k uveřejnění. 

5) Disertační práce jednoznačně prokazují vlastní badatelský přínos autora (obsahují 

vlastní teoretický, empirický či jiný výzkum), nemohou být pouhou repl ikaci 

přístupu jiných autorů. 

6) V disertačních pracích se bibliografické citace a odkazy na l i teratury řídí normou 

APA nebo citační normou obvyk lou v oboru doktorského stud ia a jsou založeny 

na kvalitních odborných zdrojích nejen české, ale i zahraniční proven ience. 

7) Další specifické požadavky na zpracování a podobu disertačních prací může klást 

oborová rada příslušeného doktorského p rogramu (dle postupu uvedeného v článku 

1, bodu 4 této Směrnice). 

8) Součástí přihlášky ke Státní závěrečné zkoušce je autoreferát disertační práce -

jedná se o výtah hlavních informací v obsahové struktuře, která odráží s t rukturu 

disertační práce. 
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9) Je-li tak s tanoveno rozhodnutím oborové rady příslušeného doktorského programu, 

součástí přihlášky ke Státní závěrečné zkoušce j sou teze disertační práce 

dle pokynů příslušné oborové rady zveřejněných na webové stránce fakulty 

věnované doktorskému stud iu . 

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 

1. Související dokumenty 

• Nejsou 

2. Se znam záznamů 

• Nejsou 

3. S e znam příloh 

• Nejsou 

4. Kontro lu dodržování této směrnice a její výklad vykonává proděkan pro výzkum a 

akademické záležitosti. 

5. Histor ie změn 

• Nejsou 

6. Tato směrnice nabývá platnosti dnem zveřejnění. 

7. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2019 

V Brně 15. 5. 2019 

doc. PhDr/Jiří Němec, Ph.D. 

děkan 

Í. 


