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Profil absolventa studijního oboru
Speciální pedagogika – Ph.D.
Odborné znalosti
 znají předmět a rozsah svého oboru, v historických
i současných širších souvislostech,
 znají významné teorie, koncepty a metody v národním
i mezinárodním kontextu,
 znají systém věd a jeho vývoj i výzkumné problémy oboru.
Odborné dovednosti
 umí samostatně i ve spolupráci volit, plánovat, realizovat
a hodnotit výzkumné postupy v oboru, poznávat procesy
a jevy reality, obohacovat vědecké poznání,

 jsou schopni se zapojovat do života národní i mezinárodní
vědecké komunity, včetně publikační aktivity, plánování
výzkumných projektů, získávání zdrojů pro jejich realizaci.

Cíle studia
 Cílem studia je připravit vědecké pracovníky pro
výzkumnou, výukovou a odbornou činnost ve
speciální pedagogice se specializací:
 logopedie,

surdopedie,

 psychopedie,

somatopedie,

 oftalmopedie,

specifické poruchy učení,

 těžké a souběžné postižení více vadami,
 adiktologie

speciální andragogika.

 Doktorský studijní program/obor Speciální
pedagogiky je pojímán interdisciplinárně
 Absolventi DSP se mohou uplatnit jako vědečtí
pracovníci v oboru Speciální pedagogika nebo jako
učitelé speciální pedagogiky na vysoké škole.

Studijní předměty -4letý DSP
 Zkouška z vybraného cizího jazyka, (úroveň C1,
druhý cizí jazyk B1)
 Filozofie výchovy a vzdělávání, zkouška
 Inkluzivní (speciální) pedagogika, zkouška
 Metodologie I, II. zkouška
 Patopsychologie I, II. zkouška
 Specializace - širší vědní základ I, II

 (logopedie, surdopedie, psychopedie, somatopedie,
oftalmopedie, etopedie, specifické poruchy učení, těžké
a souběžné postižení více vadami, adiktologie, speciální
andragogika), zkouška

 Volitelné předměty - sociologie postižení, sociální
patologie, neuropsychologie, kolokvium
 Stáž v zahraničí (volitelné), zápočet
 Odborná orientace v oboru, kolokvium
 Příprava disertační práce, kolokvium

Rozdíl v doktorském studijním
programu - tříletém a čtyřletém
Posílení metodologie
V rámci stávajících předmětů o statistiku

Posílení obsahu studia
povinný výběr druhé specializace,
volitelné předměty

Posílení internacionalizace studia
dva cizí jazyky, stáž v zahraničí,
doporučené publikace ke studiu v AJ

Povinnosti doktoranda
 Publikovat min. pět článků v recenzovaném
odborném časopise evidovaném v seznamu
recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v ČR nebo v časopise evidovaném
v databázích ERIH, Scopus nebo Web of Science.
 Publikovat výzkumnou monografii nebo kapitoly
v monografii.
 Aktivně vystoupit (referáty, sdělení) na třech
konferencích u nás i v zahraničí, publikovat ve
sborníku.
 Podílet se na výuce v předmětu inkluzivní
(speciální) pedagogika a vybrané specializaci (2
semestry).

Požadavky na státní doktorskou
zkoušku – 4letý DSP
 Státní doktorskou zkoušku vykoná student z širšího
vědního základu příslušného oboru a zvolené
specializace.
 Plánuje se na konci třetího ročníku 4letého DSP
a obsahuje obhajobu tezí disertační práce.
 SDZ se koná před zkušební komisí schválenou
oborovou radou sestávající z docentů a profesorů
příslušného oboru nebo oboru příbuzného.
Komise je nejméně sedmičlenná, z toho nejméně dva
členové nejsou v pracovním poměru k MU.
Jedním z členů komise je školitel.
 Státní doktorská zkouška je ústní a veřejná.

Složení oborové rady
DSP Speciální pedagogika (3letý a 4letý DSP)
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