
Zápis ze zasedání Oborové rady doktorských studijních programů Klinická psychologie a Obecná 
psychologie FF MU (21. 5. 2019) 

 

Přítomni: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (předseda), doc. PhDr. Iva Burešová, PhD., doc. PhDr. Ilona 
Gillernová, CSc., doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D., doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc., 
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D., Mgr. Helena Klimusová, Ph.D., doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., doc. 
Mgr. Radovan Šikl, Ph.D., prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. 

Omluveni: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., prof. 
PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. 

 

1) Prof. Blatný informoval o průběhu akreditací habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem v oboru Psychologie na PsÚ FF MU a o struktuře (základní charakteristice a studijním 
plánu) připravovaného doktorského studijního programu Psychologie bez specializací, v nějž se 
posléze transformují stávající DSP. 

2) Prof. Blatný informoval o ustanovené Etické komisi Psychologického ústavu FF MU. Kromě  
závěrečných bakalářských a diplomových prací budou od podzimního semestru 2019 povinně 
procházet posouzením etických aspektů i práce dizertační.  

3) Oborová rada projednala podmínky schvalování návrhů stipendií pro excelentní doktorské 
studenty. Návrhy na udělení stipendia mohou podávat pouze školitelé na základě písemného 
zdůvodnění. Studenti, navržení k tomuto ocenění jejich vědecké práce, musejí svým publikačním 
výkonem a aktivním zapojením do grantových projektů výrazně překračovat běžné nároky na 
studium, zakotvené ve studijním plánu. Oborová rada současně na základě písemného vyjádření 
školitele (doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D.) a konzultanta (Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.) zamítla 
žádost Mgr. Michala Sedláka o udělení tohoto stipendia. 

4) Prof. Blatný informoval o organizačních změnách ve struktuře a vedení doktorských seminářů, 
jenž budou i nadále zahrnovat společnou část, v níž bude studentům poskytnut prostor pro 
vzájemné sdílení relevantních poznatků, ovšem podstatně větší časová dotace bude věnována 
specializačním částem doktorských seminářů. 

5) Oborová rada upřesnila po věcné diskusi Kritéria habilitačního a jmenovacího řízení na FF MU v 
bodu „Minimální požadavky na obsah a rozsah publikační činnosti v daném nebo příbuzném 
oboru, ve kterém habilitační řízení probíhá“. Pro zahájení řízení v oboru Psychologie bude 
minimálním požadavkem: 
- 7 článků v časopisech indexovaných ve Web of Science pro habilitační řízení; 
- 15 článků v časopisech indexovaných ve Web of Science pro jmenovací řízení. 
Návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými jednomyslně s tím, že tato kritéria jsou považována za 
nepodkročitelné minimum a budou dále upřesněna (počty článků v prvním autorství apod.). 

 

Zapsala: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. 

Schválil: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.     

 

 


