
PhD Day
na Pedagogické fakultě MU

6. 10. 2022
12:30 – 13:30
online Aktivita je podpořena z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ 

LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU 
(HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.



2

Informace k pořizování snímků z dnešního setkání

Z této akce budou pořízeny fotografické záznamy a 
videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových 
stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická 
fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se 
zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo
požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: 
info@ped.muni.cz
PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY
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Program
• Koncepce PhD studia na PdF MU

• Přijímací řízení

• Nabídka stipendií

• Mobilita

• (Post)doktorandská škola

• Služby knihovny

• Dotazy
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Co je doktorské studium?

• Doktorské studium představuje nejvyšší stupeň VŠ studia

• Je zaměřené na samostatný vědecký výzkum a tvůrčí činnost

• Studium je uskutečňováno v prezenční a kombinované formě

• Probíhá dle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

• Je jednooborové a jeho standardní délka je 4 roky, max. 8 let. 

• Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační 

práce.

• Absolventovi je přiznán titul Ph.D.



...není doktorát jako doktorát

PhDr. Jan Novák, Ph.D.
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doktoráty – habilitace – profesury
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• Pedagogická fakulta nabízí studium v osmi doktorských studijních 

programech akreditovaných v češtině, v šesti programech 

akreditovaných v angličtině a v jednom programu akreditovaném v 

němčině.

• Podrobné informace najdete na webových stránkách Pedagogické 

fakulty

• https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium
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Nabídka doktorských studijních programů

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium
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• Didaktika cizího jazyka

• Didaktika geografie

• Hudební teorie a pedagogika

• Jazyková a literární komunikace

• Sociální pedagogika

• Speciální pedagogika

• Školní pedagogika

• Teorie výtvarné a galerijní 

pedagogiky

• Didactics of Foreign Language

• Fremdsprachendidaktik

• School Pedagogy

• Geography Education

• Social Education

• Special Education

• Theory of Art and Gallery Education

Nabídka doktorských studijních programů



• Podmínkou přijetí do studia je absolvování NMgr. či Mgr. programu a prokázání 

předpokladů k vědecké práci

• Přijímací řízení je vypisováno dvakrát ročně:

• Přihlášky s nástupem od podzimního semestru je možné podávat od 1. ledna do 30. 
dubna.

• Přihlášky s nástupem od jarního semestru je možné podávat od 1. srpna do 30. listopadu.

• Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě. 

• Součástí elektronické přihlášky je: 

• téma disertační práce,

• jméno a souhlas předpokládaného školitele

•
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Podmínky pro přijetí do doktorských studijních programů

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/jak-se-prihlasit
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Podmínky pro přijetí do doktorských studijních programů

Téma 
výzkumu

Nabídka SP

Výzkumné 
zaměření

Výběr a 
oslovení 
školitele

Podání el. 
přihlášky

Zaplacení 
poplatku

Přijímací 
řízení

Výsledek 
přijímacího 

řízení

Zápis do 
studia
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Podmínky pro přijetí do doktorských studijních programů

• Prohlédněte si nabídku studijních programů.

• Zvolte si výzkumné zaměření disertační práce. 

• Seznam školitelů a oborových rad doktorských programů naleznete u konkrétního programu na 

webu fakulty. 

• Kontaktujte oddělení pro doktorské studium – poradí s výběrem školitele.

• Kontaktujte školitele. 

• Podejte elektronickou přihlášku a zaplaťte poplatek 600 Kč.

• Projděte přijímacím řízením. 

• Po přijetí se zapište ke studiu.

• Výsledek přijímacího řízení se dozvíte přímo od přijímací komise, poté v e-přihlášce. Zároveň 

obdržíte termíny a podmínky zápisu ke studiu. Teprve zápisem se stáváte studentem.

Přihláška do doktorského studia

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium
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Klíčoví aktéři vstupující do doktorského studia

Student

• pracuje na výzkumu ke 
zvolenému tématu,

• na začátku studia 
stanovuje návrh plánu na 
celé období studia,

• absolvuje povinné a 
povinně volitelné předměty,

• každý semestr vyplňuje 
návrh semestrální náplně 
pro daný semestr,

• v průběhu studia pod 
vedením školitele naplňuje 
cíle stanovené v 
individuálním studijním 
plánu.

Školitel

• je zodpovědný za vedení 
studenta,

• schvaluje studentům 
návrh plánu studia na 
celé období a na začátku 
každého semestru,

• schvaluje návrh 
semestrální náplně ke 
konci semestru, 

• hodnotí naplnění 
stanovených cílů,

• schvaluje studentův 
postup do dalšího 
semestru,

• poskytuje studentovi 
odbornou podporu. 

Oborová rada

• řídící orgán doktorských 
studijních programů, 

• předsedá jí garant,
• schvaluje výzkumná 

zaměření disertačních 
prací,

• zodpovídá za kvalitu 
studijního programu,

• sleduje a hodnotí studium,
• posuzuje naplnění ISP,
• určuje školitele, předsedy 

komisí pro PŘ, pro 
obhajobu disertační práce,

• vyhodnocuje odbornou 
úroveň a plán rozvoje SP.
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Povinnosti doktorských studentů

Individuální studijní plán

• Minimálně 4 publikace za dobu studia (min. 1 studie ve WoS
nebo SCOPUS a studie v recenzovaném časopise).Publikační činnost

• 150 hodin za celou dobu studia.Pedagogická činnost

• Minimálně v rozsahu 7 týdnů.Zahraniční stáž

• Minimálně 4 přednášky/prezentace na konferencích (2 v ČR a 
2 v zahraničí).Prezentační dovednosti

Výzkumná činnost

Disertační práce

Plnění studijních povinností

Směrnice děkana č. 5/2019 Standardní pořadavky na studium a výsledky studentů v 
doktorských studijních programech na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

https://is.muni.cz/auth/do/ped/VPAN/smerdek/c._5_-_2019_-_Standardni_pozadavky_na_studium_a_vysledky_studentu_v_doktorskych_studijnich_programech_na_Pedagogicke_fakulte_Masarykovy_univeztity.pdf
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Stipendia
• Doktorské studium se uskutečňuje v prezenční a kombinované formě.

• Všichni studenti mají stejné studijní povinnosti.

• Studenti v prezenční formě studia v českých programech pobírají ve 

standardní době studia měsíční stipendium, a to ve výši 12 000 Kč. 

• Při neplnění studijních povinností je možné na návrh školitele toto 

stipendium studentovi odejmout. 

• Nárok na stipendium zaniká při přechodu z prezenční na kombinovanou 

formu studia.

• Stipendijní program PdF MU č. 2 Podpora talentovaných studujících v DSP
Účelem programu je podpora výjimečně nadaných studujících doktorských studijních programů PdF MU a vytvoření finančních podmínek pro jejich plné 
zapojení do excelentních výzkumných úkolů.Podrobné informace naleznete v Opatření děkana č. 7/2020. Žádost o stipendium podává studující 
prostřednictvím Úřadovny v IS MU dvakrát ročně, a to k 1. 6. a 1. 12.

https://is.muni.cz/auth/do/ped/VPAN/opdek/Prehled_stipendijnich_programu_Pedagogicke_fakulty_Masarykovy_univerzity.pdf
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Průvodce studiem

• Právo na zápis vzniká v momentě, kdy student obdrží rozhodnutí o přijetí ke 

studiu.

• Studentem se stanete až momentem zápisu.

• Zápis do studia je třeba provést buď osobně na fakultě, nebo 

prostřednictvím Informačního sytému MU. Aktuální informace k zápisu jsou 

uvedeny na Doktorské studium | Pedagogická fakulta MU (muni.cz)

Zápis do studia

https://www.ped.muni.cz/student/doktorske-studium
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Průvodce studiem

• Studium probíhá v souladu se schváleným individuálním studijním plánem (ISP).

• Je závazný a jeho plnění je povinné.

• Studenti ISP vyplní a školitelé ho spolu s oborovou radou schvalují a hodnotí 

v Informačním systému MU.

ISP obsahuje zejména:

• plán studia / disertačního projektu / výzkumu na celé období

• plán publikační činnosti

• plán účasti na konferencích, stážích

• plán průchodu studiem apod.

Individuální studijní plán
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Průvodce studiem
Individuální studijní plán

Naplánujte si povinnosti na celé 4 roky

Výzkum Publikace Zahraniční 
stáž

Výuka Konference

 Plán celého studia schvaluje školitel a oborová rada                      

schvaluje školitel

 Na konci každého semestru vyplňuje student i školitel hodnocení
 Oborová rada schvaluje postup do dalšího roku studia

Naplánujte si semestrální povinnosti

- Před každým semestrem je potřeba popsat plánované
semestrální aktivity a očekávané výstupy.
- Zapsat si předměty.
- Na konci semestru je potřeba připravit zprávu o tom,
co bylo dosaženo.



Uvedení do doktorského studia 
̶ Oborová součást studia (např. Pedagogika, Didaktika geografie, Didaktika cizích

jazyků – máte na svých oborových katedrách)

̶ Metodologická součást studia (např. Metodologie vědecké práce, Metody a 
techniky kvantitativního a kvalitativního výzkumu, Metodologie didaktiky cizích 
jazyků, Výzkumné praktikum – máte na IVŠV a na svých oborových katedrách)

̶ Další předměty a aktivity: Odborná orientace v oboru (zapisujete každý
semestr, zahrnuje přípravu vystoupení na konferencích a publikací), Příprava
disertační práce (zapisujete každý semestr, zahrnuje psaní kapitol disertace),
jazyková příprava, výzkumná stáž v zahraničí, výuka či jiné asistentské činnosti
na pracovišti
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Uvedení do doktorského studia 
Metodologické součásti studia 

̶ Rozvrhovaná výuka v předmětech jako Metodologie vědecké práce, Metody a 
techniky kvantitativního a kvalitativního výzkumu, Metodologie didaktiky cizích 
jazyků

̶ Na konzultacích založená výuka v předmětech jako Výzkumné praktikum 
(termíny dle individuální dohody s vyučujícím)

̶ Účast na vyžádaných přednáškách a workshopech domácích a zahraničních 
odborníků na metodologii (termíny ad hoc – zveřejňovány na webu fakulty)

̶ Účast na tzv. doktorandských konferencích – např. Celofakultní doktorská 
konference na PdF MU, Olomoucká doktorandská konference... Studentské 
fórum v Bílovicích nad Svitavou... a dle nabídky/požadavku vašich kateder)
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Práce na projektu disertační práce (4 roky)
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teoreticko-konceptuální kapitola – vymezení problematiky a pojmů

přehledová kapitola – shrnutí stavu poznání/řešení problematiky

metodologická kapitola – operacionalizace, metodologické řešení

výsledková kapitola – výsledky a jejich diskuse

závěrečná kapitola – závěr práce jako celku, ohlédnutí se za prací
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Povinnosti studenta před obhajobou disertační práce a 
před státní doktorskou zkouškou

Splnit požadavky ISP

Splnit publikační aktivitu (min. 4 publikace)
Absolvovat povinné a povinně

volitelné předměty

Zapojit se do výzkumných projektů

Podílet se na pedagogické činnosti

Absolvovat zahraniční stáž min. v rozsahu sedmi týdnů
Aktivně se účastnit přednášek / konferencí v ČR a 

zahraničí 
Složit státní doktorskou zkoušku

Splnit 240 kreditů

Napsat, odevzdat a obhájit disertační práci
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Průvodce studiem

• Státní doktorské zkoušky jsou organizovány vždy v jarním a podzimním 

termínu. 

Přílohy k přihlášce:

• disertační práce zadaná v IS a 3 x svázaný výtisk

• abstrakt disertační práce

• autoreferát (10x ve formátu A5, je doporučena sešitová vazba)

• strukturovaný profesní životopis

• seznam publikací

Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška

6 2PhD Day . 10. 202
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Studijní pobyty v zahraničí 



• student může obecně vyjíždět na krátkodobé nebo dlouhodobé studijní 
pobyty

• u krátkodobých pobytů je ideální délka minimálně 31 dní

• využití stávající nabídky katedry v rámci uzavřených Erasmus+ kontraktů 
(klasické Erasmus výjezdy nebo kratší výjezdy) – u klasického Erasmus lze 
využít stipendium EU a dofinancování stipendiem PdF; u krátkodobé 
mobility pouze stipendium PdF

• vyhledání si partnerské univerzity samostatně a dohodnutí mobility 
mimo stávající smlouvy – lze financovat pouze ze stipendia PdF

• vycestovat lze i na konference v zahraničí – financováno ze stipendijního 
programu PdF

24

Několik možností výjezdů

Studijní pobyty v zahraničí
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• délka pobytu 3–12 měsíců
• členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 

Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, 
Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

• https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa
• nečlenské státy EU: Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecka
• student si vybírá se seznamu smluv uzavřených mezi PdF MU a 

zahraničními univerzitami – tzv. Erasmus burza – není nutný výjezd přes 
mateřskou katedru

• vypisují se 2 kola výběrového řízení (vždy na další akademický rok)

25

Studijní pobyty Erasmus+ Evropa
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https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evrop


• země s vysokými životními náklady – 600 EUR/měsíc 

• země s nižšími životními náklady – 480 EUR/měsíc
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Studijní pobyty Erasmus+ Evropa – výše stipendia
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Studijní pobyty mimo Evropu - dlouhodobé

• Délka pobytu 3–12 měsíců

• Vycestovat lze kamkoliv mimo EU, všechny pobyty jsou 
administrovány přes CZS MU (mimo partnerských univerzit PdF –
Hong Kong Educational University, Chaoyang Technical University a 
McLennan University College)

• Využít lze programů Erasmus+ ICM (země mimo program Erasmus), 
partnerské univerzity, ISEEP, Freemover atd.

• https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty

• Maximální výše stipendia je 20 tis. Kč/měsíc + lze žádat o stipendium 
3. B PdF

• Výběrové řízení vypisuje CZS, standartně je nutný Academic Reference 
od zaměstnance PdF
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Studijní pobyty Erasmus+ Evropa a mimo 
Evropa - krátkodobé
• Délka pobytu – v případě podpory CZS do 30 dní, mimo podporu CZS i více
• Nejsou pevně specifikovány cílové destinace
• https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/specialni-grant-pro-

kratkodobe-pobyty
• Student sám kontaktuje instituci a domlouvá si studijní pobyt
• Přihlášky se podávají přes systém ISOIS spravovaný CZS MU
• CZS MU uskutečňuje výběrové řízení
• Výše stipendia je u mobilit do 30 dní 10 tis. Kč (plus možnost 

jednorázového navýšení o 8 tis. Kč v případě mobility mimo Evropu, vč. 
Ruska)

• Mobilitu lze dofinancovat ze stipendia PdF (pouze jednoho, nelze 
kombinovat)
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https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/specialni-grant-pro-kratkodobe-pobyty


Výzkumné pobyty

• Délka pobytu – určuje CZS, záleží na konkrétním programu

• Nejsou pevně specifikovány cílové destinace
• https://czs.muni.cz/cs/student-mu/vyzkumne-pobyty

• Student sám kontaktuje instituci a domlouvá si výzkumný pobyt
• Přihlášky se podávají přes systém ISOIS spravovaný CZS MU
• CZS MU uskutečňuje výběrové řízení

• Případný výzkumný pobyt lze dofinancovat ze stipendia PdF (3. B, 3. C
nebo 5. A)
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https://czs.muni.cz/cs/student-mu/vyzkumne-pobyty


Erasmus+ stáže 
• Délka 2-12 měsíců (u krátkodobé do 30 dní)

• Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace 
aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či 
mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální 
nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, 
nadace, NNO, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra atd.)

• POZOR, nutno ověřit, že organizace není financována z projektových peněz EU, 
ale pouze z finančních zdrojů dané země.

• Stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný 
v zemi přijímající organizace).

• Podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž 
musí být ale předem domluvena a potvrzena.

• Praktická stáž musí být schválena katedrou studijního oboru, který zaštiťuje 
studentovu stáž, a následně být studentovi uznána - student musí obdržet 
ECTS kredity a finálně mít stáž uvedenou v diploma suplement (praktická stáž 
se stane součástí daného studijního programu).
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Další informace ke stážím
Student si hledá stáž sám a prochází celouniverzitním výběrovým řízením.

Tipy na místa, kde hledat stáže najdete na webu PdF: 

https://www.ped.muni.cz/student/mobilita-studentu/erasmus-prakticke-
staze

Přihláška a základní materiály v elektronické podobě se vkládají do systému 
ISOIS

Mezi přílohy přihlášky patří - Learning Agreement for Traineeships, Motivační 
dopis a Odborná reference akademického pracovníka na MU

Termín podání přihlášky je do 31.10.2022 pro stáže od 2.1.2023 – další 
termíny budou vypsány v roce 2023 (duben, červenec)
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Výše stipendia
V případě dlouhodobých stáží (od 2 měsíců výše) stipendium CZS
https://czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze/erasmus

Stipendium pro praktické stáže se odvíjí od cílové země
země s vysokými životními náklady – 750 EUR/měsíc 
země s nižšími životními náklady – 630 EUR/měsíc 

V případě krátkodobých stáží (do 30 dní) stipendium CZS
https://czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze/specialni-grant-pro-
kratkodobe-pobyty

Výše stipendia od CZS je 10 tis. Kč

U obou typů stáží lze ještě zažádat o stipendijní podporu PdF MU 
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̶ Program 3. A Podpora mobilit studujících v rámci programu Erasmus+
̶ určeno pro pobyty delší než 3 měsíce
̶ dofinancování nákladů v zahraničí
̶ výše stipendia 1 400 x 2 700 x 5 400 Kč měsíčně dle životních nákladů země

https://www.ped.muni.cz/student/stipendijni-programy#c

• Program 3. B Podpora studijních pobytů a praktických stáží mimo program 
Erasmus+

• určeno pro pobyty mimo program Erasmus+
• lze hradit ubytování, cestovné a účastnický poplatek
̶ výše stipendia se odvíjí od délky pobytu: 1 - 30 dní – max.   10 000 Kč, 31 - 60 

dní – max. 30 000 Kč, 61 - 90 dní – max. 50 000 Kč a 91 - výše – max. 80 000 Kč
https://www.ped.muni.cz/student/stipendijni-programy#c
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Čtyři stipendijní programy

Stipendia PdF I.
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• Program 3. C Podpora krátkodobých studijních pobytů studujících 
doktorského studia

• určeno pro pobyty mimo program Erasmus+ a pouze studentům Ph.D. studia
• lze hradit ubytování, cestovné a účastnický poplatek
̶ výše stipendia se odvíjí od délky pobytu: 1 - 14 dní – max.   15 000 Kč, 15 - 28 

dní – max. 30 000 Kč, 29 - 42 dní – max. 45 000 Kč a 43 - výše – max. 60 000 Kč
https://www.ped.muni.cz/student/stipendijni-programy#c

• Program 5. A Prezentace výsledků tvůrčí činnosti studujících
určeno pro podporu aktivní účasti studentů na českých i zahraničních 
konferencích
lze hradit ubytování, cestovné, účastnický poplatek a stravné do výše 
50% 
maximální výše stipendia 20 000 Kč na akademický rok
https://www.ped.muni.cz/student/stipendijni-programy#e
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Stipendia PdF II.

6 2PhD Day . 10. 202

https://www.ped.muni.cz/student/stipendijni-programy#c
https://www.ped.muni.cz/student/stipendijni-programy#e


• u všech stipendijních programů je nutné podat žádost minimálně 40 dní 
dopředu v elektronické formě prostřednictvím Úřadovny

• všechna stipendia jsou nenároková a jednorázová

• u většiny stipendií lze žádat o zálohu ve výši 80% dopředu

• samotná výplata stipendia však probíhá až zpětně po doložení všech v 
žádosti uvedených nákladů na EO
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Stipendia PdF III.



Rozvojové aktivity 
pro doktorandy

-
(Post)doktorandská škola 
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Didaktik
a cizího 
jazyka 

Didaktika 
geografie

Hudební 
teorie 

a peda-
gogika

Jazyková 
a literární 
komuni-

kace

Sociální 
pedago-

gika

Speciální 
pedago-

gika

Školní 
pedago-

gika

Teorie 
výtvarné 
a galerijní 
pedago-

giky

(Post)doktorandská škola PdF MU

(Post)doktorandská škola PdF MU: koncepce

Geography
Education

School
Pedagogy

Theory of 
Art and 
Gallery 

Education

Social
Education

Special
Education

Didactics 
of Foreign 
Language

Fremd-
sprachen-
didaktik
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(Post)doktorandská škola PdF MU

Cílová skupina • začínající výzkumníci na PdF MU 
• doktorandi
• postdoktorandi / odborní asistenti 

• seniorní výzkumníci

• zájemci o PDŠ
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(Post)doktorandská škola PdF MU

Posílení 
sociální 

a akademické 
integrace, 

přirozeného 
síťování 
a sdílení

Komplemen-
tární podpora 

k aktivitám 
v jednotlivých 
doktorských 

studijních 
programech

Nadoborová
podpora 
rozvoje 

odborných 
i 

přenositelných 
kompetencí

zvyšující se 
vědecké, 

pedagogické, 
odborné 

i osobnostní 
požadavky 

na začínající 
výzkumníky

potřeby 
začínajících 
výzkumníků

(Post)doktorandská škola PdF MU: koncepce
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MUNI PhD Academia

Ústřední knihovna PdF

Katedry PdF MU

Knihovny MU CERPEK 

Kariérní centrum MU

Akademie věd ČR

Česká asociace 
doktorandek a doktorandů
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Aktivity (Post)doktorandské školy PdF MU

Informační 
servis 

(newsletter, 
web)

Metodologické 
workshopy

Celofakultní 
konference 

studentů 
PdF MU

Cyklus 
vyžádaných 
přednášek 

PhD Day
Aktivity na 
podporu 

publikačních 
dovedností v 

angličtině
Komunikační 

kanály 
(Facebook)

ped.muni.cz/
postdokskola

facebook.com/
postdokskola

Metodologická
podzimní 

škola 

Doktorandění
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Metodologické workshopy 
- 4 - 5/semestr
- Lektoři: expertní výzkumníci z ČR i ze zahraničí
- Přihlašovací formulář: ped.muni.cz/postdokskola

Program PS 2022 (hybridně – prezenčně CVIDOS/online MS Teams )

22. 9. 2022: dr. Lena Cataldo-Schwarzl
Exploring the Multilingual Classroom with a Mixed-Methods Design

29. 9. 2022: dr. Vít Šťastný

Metodologické výzvy a úskalí empirického výzkumu vzdělávání v zahraničí

13. 10. 2022: dr. Eva Ellederová
Konstrukční výzkum ve vzdělávání: metodologie a možnosti

1. 12. 2022: dr. Michaela Spurná  
Dotazníkové šetření: příprava, tvorba a související úskalí
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Podzimní PhD metodologická škola 2022 
na PdF MU
̶ 7. - 8. 10. 2022, prezenčně 
̶ interní, pro doktorandky a doktorandy z PdF MU

Program: 

Úvodní přednáška – Dominik Dvořák: K čemu je dobrá znalost jednoho 
případu: případová studie jako výzkumná strategie 

Prezentace - Tomáš Janík, Jana Veličková: Podpora začínajících výzkumníků 
na PdF MU
Workshop – Kateřina Lojdová, Jana Obrovská: Jak kódovat a kategorizovat 
kvalitativní data (nejen) s pomocí analytického softwaru

Seminář - Monika Kuchlei Sieberová: Hodnocení vědy 

Data sessions
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Podpora publikování 
̶ Webová stránka na Portále MU systematizující nástroje a formy 
podpory autorům z PdF MU (nejen z řad začínajících výzkumníků)

̶ https://portal.muni.cz/ped/vyzkum-a-projekty/podpora-
vyzkumu/publikacni-cinnost/podpora-publikovani

6 2PhD Day . 10. 202
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Kurz „Writing your Research Article“ 
̶ podzim 2020, podzim 2022
̶ semestrální kurz akademického psaní v angličtině ve spolupráci    
s Akademií věd ČR 
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Celofakultní konference studentů 
Pedagogické fakulty MU
- Prezentace disertačních výzkumů studentů z různých ročníků 

a doktorských studijních oborů Pedagogické fakulty MU
- Diskuse se zkušenými výzkumníky

- PS 2022: 8. 12. 2022 (prezenčně)
- Program bude dostupný na webu Postdokškoly
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Podpora komunity začínajících výzkumníků na PdF MU

- 7. října od 18 hod., místo bude upřesněno na Facebooku a webu 
(Post)doktorandské školy 
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Informační servis
Zprostředkování 
- pozvánek na konference 
- příležitostí k publikování 
- vzdělávacích aktivit 
- pracovních příležitostí 
- možností ke spolupráci na výzkumu v roli respondentů 
spolupracovníků či uživatelů výzkumných poznatků

Informační nástroje:
- měsíční hromadné e-maily
- web (Post)doktorandské školy
- aktuality na webu doktorského studia  
- Facebook

Podpora povědomí a informovanosti 
o dění v (širší) komunitě.
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Web (Post)doktorandské školy PdF MU
www.ped.muni.cz/postdokskola
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EN web (Post)doktorandské školy PdF
MU
www.ped.muni.cz/en/current-students/phd-study/postdoctoral-school

Facebook – veřejná stránka 
www.facebook.com/postdokskola

Facebook – skupina pro začínající 
výzkumníky na PdF MU
www.facebook.com/groups/534986004068205



Ústřední knihovna PdF MU 

Poříčí 31a | 603 00 Brno 
T: +420 549 491 608
E: knihovna@ped.muni.cz
W: https://knihovna.ped.muni.cz
FB: knihovna.pedf, IG: knihovna.pedf

mailto:knihovna@ped.muni.cz
https://knihovna.ped.muni.cz/
http://www.facebook.com/knihovna.pedf
https://www.instagram.com/knihovna.pedf


Ústřední knihovna

Pro využívaní výpůjčních služeb knihovny nutná registrace. 
• Online registrace i čtenářské konto na https://katalog.muni.cz. 
Přihlášení přes UČO a primární heslo.

• Případná registrace v knihovně z magisterského studia MU zůstává, 
potřebné v knihovně nahlásit změnu statusu (student  doktorand).

Čtenářské konto
• max. limit 30 knih (30 dnů) 
• navíc možnost dlouhodobých výpůjček (1 rok; zakoupit z prostředků 
pracoviště, projektu)

PhD Day . 10. 2026 2
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Služby

Kromě základních služeb knihovny pro studenty Ph.D. 
k dispozici: 

•Meziknihovní výpůjční služba

• Informační výchova

•Rešerše

•Podpora v oblasti Open Access

PhD Day . 10. 2026 2



Meziknihovní výpůjční služba

•Dokumenty z ČR (zdarma)
•Dokumenty ze zahraničí (zpoplatněno)
•Bližší informace na webu 
https://knihovna.ped.muni.cz/sluzby/meziknihovni-
vypujcky

Eva Honková
e-mail: mvs@ped.muni.cz
tel.: 549 491 668
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https://knihovna.ped.muni.cz/sluzby/meziknihovni-vypujcky


Informační výchova

•možnost seminářů nebo individuálních konzultací na téma 
vyhledávání v e-zdrojích, práce s citačními databázemi, 
pravidla citování

Petra Hromádková
e-mail: infozdroje@ped.muni.cz
tel.: 549 491 667
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Elektronické zdroje

Dostupné e-zdroje na MU na: https://ezdroje.muni.cz. 
Přístupné automaticky ze všech počítačů v síti MU.  Mimo 
MU potřebný vzdálený přístup.

̶ Prezentace, jak pracovat s elektronickým zdroji dostupná 
v IS po přihlášení: https://is.muni.cz/go/9fu2dv

PhD Day . 10. 2026 2

https://ezdroje.muni.cz/
https://is.muni.cz/go/9fu2dv


Rešerše

•Vyhledání rozsáhlejšího seznamu zdrojů na zadané téma
•Zpoplatněno 100 Kč/hod

Lze využít bezplatných individuálních konzultací 
v knihovně.

Jan Hanuš
e-mail: reserse@ped.muni.cz
tel.: 514 491 667
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Open Access

• Vědecké identifikátory
• Plnění repozitáře
• Zjištění podmínek autoarchivace
• Ověření časopisu atd.

Petra Hromádková
e-mail: infozdroje@ped.muni.cz
tel.: 549 491 667
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Podpora publikování: 
Ediční centrum
•příjem rukopisu, recenzní řízení, sazba, jazyková 
korektura, přidělení ISBN, podklady pro tiskárnu nebo 
online verze (munispace.muni.cz)

•Repozitář MU – v rámci IS, shromažďování i archivace 
publikovaných zaměstnaneckých děl na MU

•https://www.ped.muni.cz/vyzkum/edicni-a-publikacni-
cinnost/publikujte-s-nami

Monika Foltánová
e-mail: edicni@ped.muni.cz
tel.: 549 491 608
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Děkujeme za pozornost
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Kde najdu souhrn informací z PhD Day? 
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/phd-day
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Propagační materiál doktorského studia na PdF MU
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Propagační materiál doktorského studia na PdF MU
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Kontaktní osoby:
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Proděkan pro výzkum a akademické 
záležitosti PdF MU

E-mail: tjanik@ped.muni.cz

Mgr. Hana Florková

Referentka pro výzkum a vývoj

E-mail: florkova@ped.muni.cz

Mgr. Monika Foltánová

Vedoucí Ústřední knihovny PdF MU

E-mail: 55307@mail.muni.cz

Mgr. Martina Lužná

Vedoucí Oddělení výzkumu, kvality a 
akademických záležitostí

E-mail: luzna@ped.muni.cz

Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.

Referent pro zahraniční vztahy

E-mail: pospisil@ped.muni.cz

Mgr. Jana Veličková 

Specialistka pro (Post)doktorandskou 
školu

E-mail: velickova@ped.muni.cz
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