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•  Hudební teorie a pedagogika 
Obecné informace: prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D., 14:00–15:00 
Diskuse se studentem: 15:00–16:00 
Účelem studia programu Hudební teorie a pedagogika je výchova vědeckých 
pracovníků schopných tvůrčím způsobem pracovat ve výzkumu v oblasti hudební 
pedagogiky a hudební teorie v celé šíři tohoto oboru včetně teorie různých 
forem výuky hudební výchovy s uplatněním aspektů historických, systémových 
i aktuálních a ve vazbách příslušných muzikologických a pedagogických 
disciplín. Studijní program navazuje především na magisterské obory připravující 
učitele hudební výchovy pro základní, střední i základní umělecké školy, studovat 
jej však přicházejí i studenti magisterských oborů Hudební věda či Hudební 
umění z jiných typů vysokých škol. Studenti doktorského programu se významně 
podílejí na výzkumné, pedagogické i umělecké činnosti katedry hudební 
výchovy. Doktorandi oboru využívají možnosti účastnit se zahraničních mobilit 
v rámci programu Erasmus+, dále využívají bohatých mezinárodních kontaktů 
školícího pracoviště se zahraničními subjekty.

•   Teorie výtvarné výchovy
Obecné informace: doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D., 14:30–15:00
Diskuse se studentem: 15:00–16:00
V rámci studijního programu Teorie výtvarné výchovy je prostřednictvím 
aktuálních vědeckých poznatků rozvíjen umělecko-pedagogický potenciál 
studentů. Studenti jsou vedeni k tomu, aby realizovali své vlastní nápady, aby 
byli při studiu provázeni předními odborníky, aby byli schopni podat grantové 
projekty, které jim pomohou uskutečnit jejich projekty a maximálně podporujeme 
zahraniční stáže. Je podporováno otevřené, diskursivní a reflektivní prostředí, 
ve kterém studenti nabývají excelentních znalostí a vědomostí v oboru Výtvarná 
výchova a v oborech příbuzných, dle zaměření jejich dizertačních projektů. 
Studenti také realizují vlastní teoretickou, vědeckovýzkumnou a badatelskou 
činnost ve vědeckopedagogickém a uměleckém prostředí kateder vysokých škol 
nebo v prostředí základních, středních či základních uměleckých škol, v institucích 
zaměřených na zprostředkování umění, v galeriích, v sociálních a speciálních 
institucích či v uměleckém prostředí.Do

kt
or

sk
á 

st
ud

ia

DOKTORSKÁ STUDIADOKTORSKÁ STUDIA
CHATOVACÍ MÍSTNOST

CHATOVACÍ MÍSTNOST

https://blue.ujep.cz/b/kat-try-hve-ksb
https://blue.ujep.cz/b/kat-iv7-gap-yxa


•  Teorie vzdělávání v bohemistice
Obecné informace: Mgr. Jiří Koten, Ph.D., 12:00–13:00
Diskuse se studentem: 13:00–14:00
Absolventi doktorského studijního programu Teorie vzdělávání v bohemistice 
jsou vysoce kvalifikovaní teoretici jazykového či literárního vzdělávání, 
oboroví didaktici, kteří čerpají odborné kompetence z jazykovědných, resp. 
literárněvědných oborů a z komplexně pojímané oborové didaktiky českého 
jazyka (jazykové, slohové a komunikační výchovy), resp. didaktiky literární 
výchovy; orientují se v metodologii výzkumu vyučování a učení v oborech 
vzdělávání v českém jazyce a v literatuře; jsou připravováni tak, aby působili 
jako pedagogové na vysokých školách, jako vědečtí pracovníci v pedagogických 
ústavech či centrech a v dalších institucích zaměřených na vzdělávání v českém 
jazyce a v literatuře v České republice i v zahraničí; rozpoznávají klíčová témata 
didaktického diskurzu a jsou schopni je samostatně a erudovaně řešit; jsou 
schopni řešit specifické otázky pedagogické praxe na všech stupních a typech 
škol v ČR; uplatňují se nejen jako učitelé, nýbrž i jako autoři studijních materiálů 
nebo jako odborníci na realizaci učebních a studijních programů a plánů.

•  Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání 
Obecné informace: doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D., 10:00–11:00
Diskuse se studentem: 11:00–12:00
Studijní obor Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání je oborem, 
který vychází z průniku odborných přírodovědných disciplín, integrovaného 
přírodovědného vzdělávání, didaktiky primární školy a pedagogicko-
psychologických disciplín. Nadoborový a integrovaný charakter teorie primárního 
přírodovědného vzdělávání podtrhuje úzký vztah k výchovným disciplínám, 
zejména environmentální výchově a výchově ke zdraví a zdravému životnímu 
stylu. Hlavním cílem studia v tomto studijním oboru je prohloubit dosavadní 
znalosti v oboru, specifikovat a zaměřit je do oblasti primárního přírodovědného 
vzdělávání a především vytvořit pojetí primárního přírodovědného vzdělávání 
jako integrované svébytné disciplíny vyžadující hluboké znalosti mnoha různých 
oborů vědecké činnosti.
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Důležité informace
Studium je možné v prezenční 
i v kombinované formě. 

Přijímací řízení:
Podmínky přijímacího řízení 
Pedagogické fakulty UJEP pro 
akademický rok 2022/2023 
naleznete na našich webových 
stránkách: www.pf.ujep.cz

Termíny
Přihlášky do: 
29. 4. 2022
Přijímací zkoušky: 
20.–24. 6. 2022
Chatovací místnosti: 
24. 2. 2022

PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
proděkan pro vědu a tvůrčí 
činnost PF UJEP 
stefan.balko@ujep.cz
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