
Kreditní hodnocení činností v doktorském studijním programu 
 

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 

na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 
 

Studijní činnosti a výstupy s nimi spojené 

činnost zátěž studenta kreditní 

hodnocení 

celkem  

statut A    

Společné semináře, včetně aktivní 

účasti a prezentace: zpracování textu 

do sborníku
1
 

cca 150 hodin na 
každý seminář; 

jsou předepsané 

3 semináře 

5 kreditů za 
každý seminář 

 
 
 
 

15 kreditů 

Vypracování, předložení a obhajoba 
tezí disertační práce 

cca 150 hodin 5 kreditů  
5 kreditů 

SZZ doktorská zkouška cca 450 hodin na 
přípravu 

15 kreditů  
15 kreditů 

 

statut B    

Dílčí zkoušky
2

 

- předměty teoretického základu 

(vybírají se minimálně 3 předměty, 

musí být výběr z bloků A i B) 

- oborové předměty (minimálně 

3 předměty) 

- cizí jazyk 

cca 300 hodin na 
přípravu a vykonání 

jedné zkoušky 

10 kreditů  
 
 
 
 
 
 

 
70 kreditů 

statut C    

Zahraniční studijní pobyt cca 300 až 900 hodin 10 až 30 kreditů  

 

Výzkumná činnost a výstupy s ní spojené 

činnost zátěž studenta kreditní 

hodnocení 

celkem 

statut A    

Odevzdání a obhajoba disertační práce cca 1500 hodin 50 kreditů 50 kreditů 

statut C    

Zapojení do národního výzkumného 

projektu
3
 

cca 300 až 600 hodin 10 až 20 
kreditů 

 

Zapojení do mezinárodního 

výzkumného projektu (koeficient 1,5)
3
 

cca 300 až 600 hodin 
x 1,5 = 450 až 900 

hodin 

15 až 30 
kreditů 

 

Aktivní účast na vědecké konferenci 

(národní / mezinárodní)
4
 

cca 300 / 450 hodin 10 / 15 kreditů  

 
 

1  
Předepsané jsou 3 semináře

:
 

- České Budějovice (1. studijní rok) 

- Hradec Králové (2. studijní rok) 

- Ostrava (3. studijní rok) 

- Plzeň (střídá se s Ostravou, příp. s Hradcem Králové) 
2   Viz seznam - Předměty doktorského studia 
3   

Součástí jsou konkrétní výstupy, které jsou začleněny do daného výzkumu 



Publikační činnost 

statut C    

činnost zátěž studenta kreditní 

hodnocení 

celkem 

Publikační činnost
5
 cca 450 hodin 15 kreditů  

Článek v impaktovaném časopise cca 1200 hodin 40 kreditů  

 

Pedagogická, manažerská činnost 

statut C    

činnost zátěž studenta kreditní 

hodnocení 

celkem 

Výuková činnost
6
 60 hodin 

přímá výuka x 
50 hodin přípravy 

2 kredity max 

2 kredity za 

semestr a 

10 kreditů 

za celé PhD 

studium 

 

Minimum kreditů: 

Za první ročník 30 kreditů, za 4 po sobě jdoucí semestry (s výjimkou přípravy k SZZ) 80 kreditů, 
na konci studia 180 kreditů. 

 
Skladba kreditů: 

- předměty statutu A min 85 kreditů; 
- předměty statutu B min 70 kreditů; 

- předměty statutu C min 25 kreditů. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4   
Součástí musí být otištění příspěvku ve sborníku; kreditní hodnocení za takový příspěvek se nezapočítává 

dvakrát, tj. do předmětu Publikační činnost. 
5   

Kreditní hodnocení publikační činnosti schvaluje na závěr školního roku Oborová rada. 
 

- článek nerencenzovaný v češtině cca 450 hod. 15 kreditů 
- článek rencenzovaný v češtině cca 600 hod. 20 kreditů 
- článek nerencenzovaný v cizím jazyce cca 750 hod. 25 kreditů 
- článek rencenzovaný v cizím jazyce cca 900 hod. 30 kreditů 

 

6 
Během studia může doktorand získat celkově maximálně 10 kreditů za pedagogickou činnost 

(jeho výuka tím není limitována, ale výuka nesmí kompenzovat část studijní, výzkumnou a publikační). 


