Doktorský studijní program: Klinická psychologie a psychologie zdraví
Komentovaný studijní plán
Studijní plán zahrnuje:
(A) povinnosti spojené se zpracováním disertační práce;
(B) základní studijní povinnosti;
(C) odborné vědecko-výzkumné či pedagogické aktivity.
Tyto povinnosti jsou zahrnuty do individuálního studijního plánu (ISP) každého doktoranda.
Studijní plán je navržen tak, aby student všechny své základní studijní povinnosti včetně státní
doktorské zkoušky (SDZK) splnil již ve 3. roce studia, a ve 4. roce studia se tak mohl plně
věnovat psaní disertace.
A. DISERTACE
Postup práce na disertaci bude v ISP průběžně kontrolován zejména v rámci Doktorandského
semináře a Oborově teoreticko-metodologického semináře nebo Filozofie.
Doktorandova písemná či ústní prezentace postupu práce na disertaci v doktorandském
semináři je následovaná diskusí školitelů a ostatních doktorandů. Postupně je to:
a) Ústní prezentace - vstupní informace k problematice disertačního projektu, komentovaná
osnova založená na důkladné rešerši a identifikaci klíčových otázek ke zkoumání
v připravovaném empirickém šetření. Prezentace proběhne na semináři v 1. ročníku studia.
b) Ústní prezentace - designu výzkumu pro disertační práci, může proběhnout jako přípravná
fáze před vlastním sběrem dat nebo v podobě zprávy o designu výzkumu, probíhá-li výzkum
dlouhodoběji (návaznost na předchozí empirická šetření doktoranda, apod.). Prezentace
proběhne na doktorandském semináři, typicky ve 2. ročníku studia.
c) Písemná práce - prezentující průběžné výsledky empirického šetření (či jeho části) a jejich
metodologické souvislosti v rozsahu cca 20 stran textu. Po konzultaci se školitelem
odevzdává doktorand text předsedovi oborové rady. Výsledky této práce lze také
prezentovat na doktorandském semináři, typicky ve 3. ročníku studia.
d) Ústní prezentace - ucelené části disertační práce, která odpovídá svým charakterem podobě
vědeckého článku (problém, východiska, vybrané výsledky, diskuze, závěr). Prezentace
proběhne na doktorandském semináři ve 3. nebo 4. ročníku studia.
e) Písemná práce pro jeden z předmětů základních studijních povinností, a to pro Oborový
teoreticko-metodologický seminář (OTMS) nebo pro Filozofii:
Písemná práce z OTMS navazuje na témata semináře a věnuje se metodologickým otázkám
konkrétního disertačního projektu. Tuto práci doktorand konzultuje se svým školitelem a
odevzdává ji předsedovi oborové rady. Písemná práce je podkladem k atestaci z OTMS v 1.
nebo 2. ročníku studia (podrobněji – viz níže).
Písemná práce ke zkoušce z Filozofie je vztažená k projektu disertace. Je součástí ISP v 1.
nebo 2. roce studia (podrobněji viz níže). (Požadavky na zkoušku a její realizaci – Ústav
filosofie a religionistiky FFUK).
Souhrnně to znamená, že postup řešení disertační práce je vázán na:
1) Doktorandský seminář, kterého se doktorand účastní po celou dobu svého studia,
2) Oborový teoreticko-metodologický seminář (OTMS) nebo Filozofii,
3) Přípravu na obhajobu disertační práce – ucelené představení disertačního projektu
v teoreticko-metodologických souvislostech, výsledků výzkumu a podrobné diskuze. Prezentace
proběhne na doktorandském semináři typicky ve 4. nebo v roce studia těsně před odevzdáním

disertační práce.
B. ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ POVINNOSTI
Společný základ doktorského studia na FF UK
 Cizí jazyk (požadavky na zkoušku a její realizaci – Jazykové centrum FF UK)
Angličtina, němčina, francouzština (zpravidla 1. nebo 2. rok studia).
 Doktorandský seminář je automaticky zapisován v každém roce studia. V případě výjezdu na
stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace. Seminář
zajišťuje KPS FF UK. Zápočet je udělován na základě aktivní účasti v semináři, splnění
povinností k disertační práci v požadovaném roce studia, prezentace příspěvku na mezinárodní
konferenci. Je tolerována 20% omluvená neúčast v jednom akademickém roce. Na základě
splnění povinností je zápočet udělován na konci každého akademického roku (uděluje
předsedkyně OR doc. Lenka Krámská, PhD.).
Doktorandský seminář představuje jednu z klíčových studijních povinností. Zaměřuje se na
průběžné aktivity doktoranda ve vztahu k řešení projektu disertační práce a na jeho další
publikační aktivity. Těžiště seminářů je v diskuzi doktorandů a školitelů nad jednotlivými
projekty či jinými odbornými činnostmi doktorandů. Doktorandské semináře kladou důraz na
odborné i metodologické souvislosti projektů a jejich zpracování.
Požadavky na doktorandy pro doktorandské semináře, typicky je to:
1. ročník: ústní prezentace vstupní informace k problematice disertačního projektu;
2. ročník: ústní prezentace designu výzkumu pro disertační práci;
3. ročník: možnost prezentace písemné práce prezentující průběžné výsledky empirického
šetření (či jeho části) a jejich metodologické souvislosti;
3. – 4. ročník: ústní prezentace ucelené části disertační práce, odpovídající podobě vědeckého
článku (problém, východiska, výsledky, diskuze, závěr);
2. – 4. ročník: příprava prezentace příspěvku pro mezinárodní konferenci;
4. ročník nebo v roce studia před odevzdáním disertační práce: příprava na obhajobu disertační
práce (tzv. malá obhajoba).
 (1a) Oborový teoreticko-metodologický seminář (Teoreticko-metodologický seminář) nebo
(1b) Filozofii doktorand volí po konzultaci se školitelem s ohledem na disertační projekt
(typicky v 1. nebo 2. roce studia).
1a) Oborový teoreticko-metodologický seminář/OTMS:
Cílem povinného předmětu OTMS klíčové povahy je důkladná metodologická průprava pro
řešení disertačního projektu doktoranda a zároveň uvádění a reflektování nových trendů v
metodologii vědeckého poznání psychologické povahy.
Oborový teoreticko-metodologický seminář je určený studentům doktorského studia
psychologie KPS FF UK a je koncipován v blokovém uspořádání jako soubor přednášek domácích
či zahraničních odborníků v metodologii (psychologů, sociologů, lékařů apod.) zaměřený na
aktuální obecné otázky metodologie, různé metodologické přístupy i způsoby zpracování
výzkumných dat kvantitativní i kvalitativní povahy či na prezentaci výsledků výzkumů.
K zápočtu doktorand předloží písemnou práci v rozsahu nejméně 10 NS věnovanou

metodologickým otázkám svého disertačního projektu. Na základě poznatků ze semináře,
studia dalších pramenů a konzultace se školitelem doktorand zpracuje písemnou práci, která je
jednou z povinností průběžného řešení disertačního projektu, konkrétně jeho metodologickým
souvislostem - v obecné i zcela konkrétní rovině (metody, postup sběru dat, zpracování
výsledků). Zápočet uděluje doc. R. Bahbouh, doc. I. Gillernová, doc. L. Krámská v průběhu
akademického roku, ve kterém je seminář konán, nejpozději však v září (v souladu
s harmonogramem FF UK toho kterého akademického roku). Práci v elektronické podobě je
třeba odevzdat jeden měsíc před atestací na email ilona.gillernova@ff.cuni.cz.
1b) Filozofie:
Zkouška z Filozofie na základě předložení písemné práce na filosofické téma vztažené
k projektu disertace. Zajišťuje a konkrétní požadavky stanoví ÚFaR FF UK.
 Teoreticko-metodologický seminář II je praktickou aplikací získaných poznatků z OTMS či
Filozofie a jiných odborných aktivit doktoranda. Jeho cílem je prověřit, zda doktorand zvládl
aplikační úroveň metodologických souvislostí výzkumů v oblastech psychologie, blízké jeho
tématu disertační práce.
Úkolem doktoranda je písemně posoudit seminární práce zejména z metodologie,
psychometrie či teorie psychodiagnostiky studentů bakalářského či navazujícího magisterského
studia (minimálně 5 seminárních prací podle požadavků vyučujících těchto předmětů). Dále pak
zpracovat oponentní posudky na bakalářské práce studentů oboru psychologie (minimálně 5
bakalářských prací). Hodnocení seminárních i bakalářských prací doktorandi konzultují se svými
školiteli, kteří jim poskytují zpětnou vazbu k postupu zpracování i závěrečnému hodnocení BP.
Je požadována účast doktoranda při obhajobě posuzovaných bakalářských prací a aktivní
zapojení do průběhu obhajoby. Z daných úkolů doktorand vytvoří portfolio, které předloží
k zápočtu. Zápočet uděluje doc. I. Gillernová průběžně, nejpozději před konáním SDZK.
Oborový studijní program – obecná část
 Profilový předmět
a) Klinická psychologie pro doktorské studium
b) Psychologie zdraví pro doktorské studium
Tyto předměty sledují základní profilovou orientaci doktorského studijního programu. Podle
obsahového zaměření disertačního projektu zvolí doktorand jeden z předmětů, ze kterého složí
dílčí zkoušku, typicky v 1. ev. 2. roce studia.
Zkouška znalostí je komisionální (2 členové z řad interních akademiků pracoviště nebo externích
spolupracovníků), má podobu odborné diskuze a zaměřuje se na základní souvislosti obecnější
povahy pro téma disertační práce. Rámcové téma zkoušky volí doktorand po konzultaci se
školitelem, který ho sdělí komisi.
 Psychologie založená na důkazech v oblasti
- psychologie osobnosti
- psychopatologie
- psychologické diagnostiky
- psychoterapie
- psychologie zdraví
- neuropsychologie
- sexuální psychologie

Tento předmět představuje klíčovou oborovou studijní povinnost ukončenou zkouškou. Na
základě zaměření disertačního projektu a po dohodě se školitelem, zvolí doktorand jednu
z uvedených oblastí, na kterou zaměří svou pozornost. Jeho cílem je orientovat doktoranda v
nejnovějších vědeckovýzkumných poznatcích, ověřit jeho přesvědčivou orientaci v nejnovějších
přístupech a výzkumech ve zvolené oblasti a v souvislostech tematického zaměření disertační
práce.
Samotná zkouška má dvě části (typicky je vykonána ve 2. nebo 3. ročníku studia):
1. částí zkoušky je předem připravená písemná práce, která má podobu přehledové studie
v rozsahu cca 15 NS představující nové výsledky výzkumů a přístupů ve zvolené oblasti.
Důležitou částí práce je kritická analýza z obsahového i metodologického hlediska, porovnání
podobně zaměřených projektů a jejich výstupů. Obvykle se odevzdává v elektronické podobě 10
dnů před konáním zkoušky referentce doktorského studia na KPS, která jí poskytne všem
členům komise.
2. část je rozpravou a diskuzí k písemné práci.
Zkouška je komisionální (předseda a alespoň 2 členové z řad interních akademiků či externích
spolupracovníků katedry psychologie).
Oborový studijní program – individuální část
Individuální studijní povinnosti stanoví školitel podle povahy tématu disertace a v souvislosti se
zaměřením předchozího studia a praxe doktoranda. Jde o předmět volitelné povahy v rámci
individuálního oborového studijního programu, který je určen především těm, kteří absolvovali
magisterský stupeň studia v jiném oboru než je psychologie – např. šlo o magisterské obory
zahrnující ve studijním plánu aplikované psychologické disciplíny nebo předměty psychologické
povahy tvořily jen malou část studijního plánu apod.
Volitelný předmět umožňuje doktorandům doplnění důležitých poznatků ve vědní disciplíně
obecně související s disertační prací a osvojení poznatků zásadní povahy. Zkouška se typicky
koná v 1. roce studia, jde o ústní zkoušku, kterou doktorand vykoná u garantů jednotlivých
zaměření (viz níže). Ten také stanoví požadavky ke zkoušce.
Doktorand po dohodě se školitelem volí jednu z těchto možností:
 Teoretické a metodologické základy klinické psychologie – doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.;
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. DSc.
 Teoretické a metodologické základy sexuální psychologie – prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
 Teoretické a metodologické základy psychologie zdraví – PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.
 Teoretické a metodologické základy neuropsychologie – doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
C. ODBORNÉ AKTIVITY
Cílem povinných předmětů Odborné aktivity I. a II. je podpora aktivit vědeckovýzkumného,
akademického i prakticky aplikačního typu, které rozvíjejí a podporují rozvoj doktorandů,
umožňují jim osvojit si důležité profesní dovednosti. Navazuje a dále rozvíjí předmět Teoretickometodologický seminář II.
Doktorand splní v průběhu studia alespoň šest odborných aktivit. Specifikaci jednotlivých
odborných aktivit vždy uvádí v rámci ročního hodnocení ve slovním komentáři v rámci
předmětů Odborné aktivity I., II. až do situace, že má splněny dvakrát tři aktivity, což potvrdí
v ročním hodnocení oborová rada.
Splnění odborných aktivit není podmínkou pro přihlášení k SDZK, nýbrž pro obhajobu disertace,

což umožňuje jejich plnění promyšleně rozložit do doby celého studia.
Odborné aktivity směřují do vědeckovýzkumných a pedagogických činností různého charakteru:












aktivní účast na domácí nebo mezinárodní konferenci (alespoň 2 aktivní účasti),
aktivní účast na zahraniční konferenci (zpravidla 1 účast, stačí poster),
publikace v recenzovaném (podle seznamu recenzovaných časopisů Rady vlády) nebo
impaktovaném periodiku nebo příspěvek v recenzovaném sborníku či kapitola v kolektivní
monografii (alespoň 1 publikace v podobě přehledové nebo výzkumné studie),
článek v zahraničním recenzovaném periodiku,
grantový projekt (alespoň ve fázi jeho přijetí k posouzení grantovou agenturou),
příprava a realizace či podíl na realizaci akademické výuky (vedení seminářů, vedení
povinně volitelných a volitelných předmětů, výuka pro studenty programu ERASMUS+),
příprava podkladů pro testové otázky pro přijímací zkoušky, podíl na organizaci
přijímacích zkoušek,
odborná činnost v Kabinetu diagnostických pomůcek katedry psychologie (alespoň po
dobu 1 roku),
poradenská činnost v Psychologickém poradenském centru FF UK při katedře psychologie
(alespoň po dobu 1 roku),
ediční činnost pro časopis Psychologie pro praxi,
vědeckovýzkumná podpora činnosti a aktivit laboratoří PLESS nebo LABELS

Další odborné aktivity
Další odborné aktivity nad rámec výše vymezených povinností jsou vítány, mají-li vztah k
tématu disertace, student je vykazuje v rámci pravidelného ročního hodnocení.
Student může různě odborné aktivity kombinovat v souladu se svým zaměřením. Mezi šesti
požadovanými aktivitami nesmí chybět: článek v recenzovaném či impaktovaném časopise
související s tématem disertačního projektu (článek v impaktovaném časopise je preferován,
autorský podíl alespoň 60%), účast na mezinárodní konferenci (konference v ČR nebo SR s
mezinárodní účastí), pedagogická činnost (příprava a vedení jednosemestrálního volitelného
předmětu – účast doktoranda nejméně 50%), podíl na vedení seminářů). Tyto 3 aktivity jsou
povinné a mohou být zařazeny do obou předmětů – tedy Odborné aktivity I. i II.
 Odborné aktivity I.
Povinný předmět je typicky splněn ve 2. roce studia. Doktorand školiteli relevantně doloží tři
splněné aktivity (mezi nimi nechybí alespoň jedna z povinně určených), na jejichž základě
školitel doporučí předsedovi OR udělení zápočtu (zápočet uděluje doc. L. Krámská).
 Odborné aktivity II.
Povinný předmět je splněn nejpozději ve 4. roce studia, resp. před odevzdáním disertační práce.
Doktorand školiteli relevantně doloží další tři splněné aktivity (mezi nimi nechybí alespoň dvě
z povinně určených), na jejichž základě školitel doporučí předsedovi OR udělení zápočtu
(zápočet uděluje doc. L. Krámská).
 Zahraniční stáž
Student je povinen absolvovat během studia zahraniční stáž (nebo stáže) v celkovém rozsahu
minimálně 1 měsíce. Rok plnění není předepsán, výjezd na stáž je závislý na stipendijních
nabídkách a nelze jej mnohdy předvídat předem při sestavování ISP. Tuto studijní povinnost lze
plnit i po složení SDZK, její splnění je však podmínkou pro přihlášení k obhajobě disertační

práce. V odůvodněných případech (zdravotní důvody, péče o děti apod.) lze na základě žádosti
schválené děkanem zahraniční stáž nahradit odbornou aktivitou se zahraničním přesahem –
nejlépe aktivní účastí na zahraniční konferenci.
U všech doktorandů jsou požadovány pravidelné konzultace se školitelem, případně
konzultantem disertačního projektu. Dále se předpokládá navazování zahraničních kontaktů a
spolupráce na výzkumech realizovaných pracovníky katedry, případně na grantových úkolech,
vědeckovýzkumných projektech apod.
STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (SDZK)
SDZK se koná typicky ve 3. roce studia po splnění povinných atestací, kromě Zahraniční
stáže a Odborných aktivit I. a II.
Ke SDZK doktorand předkládá portfolio, které obsahuje:
(a) písemnou práci v rozsahu cca 8 NS představující disertační práci s důrazem na prezentaci
průběžných výsledků a diskuzi nad nimi;
(b) jeden článek přijatý v recenzovaném časopise nebo přijatý příspěvek pro mezinárodní
konferenci související s problematikou disertačního projektu;
(c) písemnou práci ke zkoušce z předmětu Psychologie založená na důkazech v oblasti…,
která byla základním výstupem tohoto předmětu.
Portfolio předsedovi a členům komise doktorand odevzdává v písemné podobě nejméně 15
dnů před konáním této závěrečné zkoušky. SDZK je odbornou rozpravou nad předloženým
portfoliem, která směřuje k prokázání ucelených teoreticko-metodologických znalostí
doktoranda k problematice disertačního projektu a kritického zhodnocení současných
poznatků. SDZK je zkouškou komisionální, která má 2 části:
1. část: doktorand seznámí komisi s předloženým portfoliem, propojí poznatky zde uvedené
do jednoho celku a uvede konkrétní význam pro řešení disertačního projektu (využije k tomu
cca 20 minut ucelené promluvy).
2. část: diskuze členů komise s doktorandem, doplňující otázky členů komise.
Státní doktorská zkouška se hodnotí jako celek, je klasifikována: prospěl – neprospěl.
Úspěšná SDZK je předpokladem pro konání obhajoby disertační práce.
Přihlášení k SDZK probíhá na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK
u studijní referentky. Na základě splnění dílčích atestací vystaví referentka přihlášku a odešle
ji na katedru k sestavení komise pro SDZK. Termíny SDZK jsou uvedené v Harmonogramu
aktuálního akademického roku a přihlásit se na ně lze nejpozději 2 měsíce před konáním
SDZK.
OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Doktorské studium je ukončeno úspěšnou obhajobou disertační práce. Předpokladem pro
podání přihlášky k obhajobě disertační práce je splnění všech povinností uvedených v ISP.

