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Charakteristika studijního oboru
Studijní obor Didaktika literatury metodologicky posiluje oblast oborových didaktik.
Koncipování oboru Didaktika literatury má vést k rozvoji teoretické i výzkumné základny
v dané oblasti a ke zvyšování kvality vzdělávání budoucích učitelů rozvíjením jejich
didaktických znalostí obsahu.
Cílem doktorského studijního oboru Didaktika literatury je připravit kvalifikované
badatele v konkrétní oblasti literárního vzdělávání, kteří budou schopni samostatně vědecky
pracovat a tvůrčím způsobem řešit teoretické i praktické problémy daného oboru. Záměrem
tohoto studia je propojení vysoké literárněvědné erudice s odborností pedagogickou a
didaktickou. Studijní obor se soustředí na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost ve
sféře literárního vzdělávání žáků základních a středních škol. Jeho absolventi budou
připraveni řešit vědeckými nástroji aktuální problémy současného literárního vzdělávání,
podílet se na přípravě budoucích pedagogů i dalším profesním růstu učitelů z praxe.

Profil absolventa studijního oboru
Absolvent doktorského studijního oboru Didaktika literatury bude vybaven
teoretickými znalostmi a badatelskými kompetencemi v oboru didaktiky literatury. Vyznačuje
se schopností identifikovat hlavní didaktické problémy, řešit je vědeckými metodami
a aplikovat teoretické znalosti při konstrukci a organizaci výzkumných šetření. Projevuje
schopnost argumentovat na vědeckém fóru a publikovat na odpovídající odborné úrovni.
Absolvent oboru Didaktika literatury je připraven pracovat v oblasti vědeckého
výzkumu a v oblasti vysokoškolské výuky, zapojit se do přípravy budoucích učitelů. Může se
profesně uplatnit na vědecko-pedagogických a na vědecko-výzkumných pracovištích či na
klíčových odborných pozicích jednotlivých stupňů vzdělávání. Absolvent studijního oboru
disponuje výstupními znalostmi prohloubeného literárního i metodického základu oborové
didaktiky a současného stavu vědeckého poznání a metodologie didaktického výzkumu. Lze
předpokládat, že o absolventy projeví zájem vědecky a pedagogicky orientované organizace
a instituce, ale také státní správa a úřady s pedagogickým a kulturním zaměřením.
Cíle studia
Po ukončení studia bude absolvent schopen:
• kategorizovat a posoudit získané poznatky z oblasti literárního vzdělávání;
• specifikovat a analyzovat hlavní problémy v oblasti didaktiky literatury;
• aplikovat získané teoretické poznatky při konstrukci a realizaci výzkumných šetření;

• navrhnout a realizovat samostatnou výzkumnou práci v oboru didaktiky literatury;
• navrhnout možné změny v oblasti literárního vzdělávání a podložit je vědeckou
argumentací;
• odborně analyzovat kurikulární a edukační materiály;
• navrhnout a zdůvodnit možnosti uplatnění zahraničních zkušeností v oblasti tuzemského
literárního vzdělávání.

Vstupní požadavky
1. Úspěšné absolvování vysokoškolského studia, a to magisterského studijního
programu se zaměřením na český jazyk a literaturu, případně na učitelství pro
1. stupeň základních škol nebo magisterských oborů úzce souvisejících (přijímací
komise rozhodne na základě posouzení doložených podkladů o absolvování studia).
2. Úspěšné vykonání přijímací zkoušky, včetně obhájení tezí zamýšlené disertační práce.
3. Předpoklady pro vědeckou a tvůrčí činnost doložené soupisem odborné publikační
činnosti, účastí na konferencích a seminářích, popřípadě další aktivitou v oblasti
tvůrčí činnosti (realizované projekty, tvorba metodických pomůcek, workshopy,
zahraniční stáže a další).
Požadavky k přijímací zkoušce
1. Aktivní znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B1.
2. Odůvodnění volby tématu zamýšlené disertační práce zaměřené na didaktiku
literatury. Předložení a obhajoba tezí výzkumného projektu připravované disertační
práce.
3. Bližší specifikace předběžně zvolených výzkumných metod a orientace v relevantní
odborné literatuře vztahující se k navrženému tématu prokázaná v rozpravě s přijímací
komisí.
Informace ke státní doktorské zkoušce
Ke státní doktorské zkoušce se může přihlásit student doktorského studijního oboru
Didaktika literatury, který splní všechny náležitosti svého individuálního studijního plánu
a získá stanovený počet kreditů.
Státní doktorská zkouška předchází obhajobě disertační práce a student ji skládá na
konci 3. ročníku svého studia.
Předmět státní doktorské zkoušky se odvíjí od obsahu povinných studijních předmětů
a v průběhu studia zvolených povinně volitelných předmětů. Student prokazuje své odborné
a teoretické znalosti v dané studijní oblasti, včetně znalostí základních metod vědecké práce,
schopnosti osvojovat si nové vědecké poznatky a kreativně je využívat.
Zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku se skládá z předsedy, místopředsedy
a minimálně tří dalších členů. Nejméně jeden člen zkušební komise musí být osobou, která
není členem akademické obce UP v Olomouci. Právo zkoušet studenty doktorského studia při
státní doktorské zkoušce mají pouze profesoři, docenti a významní odborníci schválení pro
tento účel vědeckou radou fakulty.

