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Změny ve Studijním plánu DSP Klinická psychologie a Pedagogická psychologie: 
 
Vědeckovýzkumný modul: Publikační aktivita 
 
platnost od akademického roku 2015/2016 pro 1. ročník DSP1 
 
zůstává v platnosti minimum 15 kreditů (prezenční i kombinovaný DSP) 
 
Článek v  odborném časopisu RIV1  (PCH/91BR1) – povinný,  5 kreditů 
Uznán bude článek, jehož záznam je v OBD  a odesílá se do databáze RIV.  Možnosti publikace článku 
jsou dvě: (1) v impaktovaném časopisu, (2) v časopisu evidovaném v databázích SCOPUS, ERIH, či 
WoS.  Téma článku nemusí souviset přímo s disertační prací. Student DSP je prvním autorem článku. 
Uznána může být rovněž kapitola v odborné knize, jejíž záznam je v OBD  a odesílá se do databáze 
RIV. 
 
Such an article will be recognized, which is recorded in the OBD system and which is sent to database 
RIV. There are two possibilities: (1) the article will be published in the impacted journal, (2) the article 
will be published in journal registered in the databases ERIH, SCOPUS or WoS. The subject of the 
article may not be related directly to the dissertation. Ph.D. student is the first author of the article. 
The chapter in monograph may be also recognized, which is recorded in the OBD system and which is 
sent to database RIV.  
 
Článek v odborném časopisu RIV2  (PCH/91BR2) – povinný, 5 kreditů 
 Uznán bude článek, jehož záznam je v OBD  a odesílá se do databáze RIV. Možnosti publikace článku 
jsou dvě: (1) v impaktovaném časopisu, (2) v časopisu evidovaném v databázích SCOPUS, ERIH, či 
WoS.  Téma článku souvisí přímo s disertační prací. Student DSP je prvním autorem článku. Uznána 
může být rovněž kapitola v odborné knize, jejíž záznam je v OBD  a odesílá se do databáze RIV. 
          
Such an article will be recognized, which is recorded in the OBD system and which is sent to database 
RIV. There are two possibilities: (1) the article will be published in the impacted journal, (2) the article 
will be published in journal registered in the databases ERIH, SCOPUS or WoS. The subject of the 
article relates directly to the dissertation. Ph.D. student is the first author of the article. The chapter 
in monograph may be also recognized, which is recorded in the OBD system and which is sent to 
database RIV.  
 
       
Článek v odborném časopisu RIV3  (PCH/91BR3) – volitelný, 5 kreditů 
TOTÉŽ jako 91BR2 
  
Článek v odborném časopisu RIV4  (PCH/91BR4) – volitelný, 5 kreditů 
TOTÉŽ jako 91BR2 
 
 
Článek v odborném časopisu RIV5  (PCH/91BR5) – volitelný, 5 kreditů  
TOTÉŽ jako 91BR2 

                                                 
1
 Poznámka: 

 Starší koncepce (předměty 91BC1-91BC3, 91BK1-91BK2) platí pro studenty DSP, kteří 
nastoupili do 1. ročníku v letech 2012/2013 až 2014/2015. Ještě starší koncepce = 9VVA. 

 Navržená nová koncepce (předměty 91BR1-91BR5, 91BP1-91BP2) platí pro studenty DSP, 
kteří nastoupí v akademickém roce 2015/2016 a později. 
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Aktivní účast na konferenci 1 (PCH/91BP1) – volitelná, 3 kredity 
„Aktivní účast na celostátní nebo mezinárodní konferenci (ústní sdělení nebo poster). Student je 
prvním autorem sdělení (posteru). Téma příspěvku souvisí přímo s disertační prací. Účast na 
konferenci je vykázána v OBD.“ 
  
Aktivní účast na konferenci 2 (PCH/91BP2) – volitelná,  3 kredity 
 TOTÉŽ jako 91BP1 
 
 
 
SOUHRN  HLAVNÍCH  ZMĚN v nové koncepci od 1.9.2015 oproti starší: 
 

 místo jednoho povinného a dvou volitelných článků jsou dva povinné a tři volitelné 

 nepočítá se článek ve sborníku (ani indexovaném ve WoS) 

 doktorand musí být prvním autorem článku (nikoli „hlavním“) 

 snížení kreditů u článku z 10 na 5, u účasti na konferenci z 5 na 3 (pro zachování publikačního 
minima 15 kreditů) 

 pro naplnění minima kreditů budou potřeba 2 povinné a 1 volitelný článek nebo 2 povinné 
články a 2 volitelné konference 

 
 
 
 


