
 
 

V Praze 11. března 2022  
Čj.: UK3LF/4350/2022-3  

 
OPATŘENÍ DĚKANA,  

kterým se vydává Směrnice č. 2/2022,  
kterou se stanoví Pravidla pro vytvoření a dodržování Individuálního studijního plánu v 
rámci doktorského studia a povinnosti, které musí splnit student 1. ročníku doktorského 

studia pro postup do 2. ročníku studia 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení  

Tato směrnice stanovuje v návaznosti na vnitřní předpisy Univerzity Karlovy, Manuál pro doktorské 
studium a Základní informace pro studenta doktorského studijního programu (DSP) pravidla pro 
vytvoření a dodržování Individuálního studijního plánu v rámci doktorského studia a povinnosti, které 
musí splnit student 1. ročníku doktorského studia na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Čl. 2 
Individuální studijní plán  

1. Student zapisující se do prvního ročníku doktorského studia má povinnost splnit níže uvedené tři 
povinnosti, které si vloží do svého Individuálního studijního plánu (dále jen “ISP”): 

a. Zkouška z anglického jazyka pro studenty doktorského studia (podrobněji viz příslušné 
stránky fakulty: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-202.html).  

b. Sepsání přehledového článku týkajícího se tématu dizertační práce v anglickém, českém 
či slovenském jazyce a jeho zaslání do redakce časopisu (alternativou může být článek in 
extenso s vlastními výsledky). V obou případech musí být student prvním autorem a musí 
doložit odeslání hotového článku do redakce odborného časopisu. 

c. Účast na kurzu doporučeném kteroukoli oborovou radou DSP, kurzu tematicky 
odpovídajícím studovanému oboru, nebo kurzu poskytujícím obecné předpoklady pro 
vědeckou činnost (statistika, psaní vědeckých článků, metodologie vědecké práce atp.). 
Seznam doporučených kurzů je k dispozici na webu fakulty: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-
483.html.  

2. Školitel studenta má povinnost zkontrolovat, že si student zapsal jím zvolené povinnosti do ISP 
ve lhůtě stanovené fakultou ve smyslu čl. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy. 

3. Proděkan pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost má právo kontrolovat obsah 
ISP. 

 
Čl. 3 

Kontrola plnění ISP po prvním ročníku studia 
1. Student ve svém Ročním hodnocení po 1. ročníku doktorského studia doloží splnění všech tří 

povinností dle čl. 2 odst. 1 této směrnice, a to následujícím způsobem: 
a. Certifikát či zápočet ze zkoušky z anglického jazyka. 
b. Doložení přehledového článku (nebo článku s vlastními výsledky) a potvrzení od redakce 

časopisu (článek musí být alespoň zaslán do redakce časopisu).  
c. Doložení potvrzení o aktivním absolvování kurzu.  



2. Školitel studenta má za povinnost zkontrolovat plnění zvolených povinností studenta ve lhůtě 
stanovené fakultou ve smyslu čl. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy. 

3. Proděkan pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost má právo kontrolovat plnění 
ISP. 

Čl. 4 
Roční hodnocení studenta školitelem po prvním ročníku studia 

1. Pokud student v Ročním hodnocení po 1. ročníku doloží splnění všech tří výše uvedených 
povinností podle čl. 2 odst. 1 této směrnice, a i jinak plní na vynikající úrovni své povinnosti, 
může školitel navrhnout studentovi hodnocení A. V případě splnění všech tří povinností a celkové 
hodnocení práce na dobré úrovni, navrhne školitel hodnocení B. 

2. Pokud student v Ročním hodnocení po 1. ročníku nedoloží splnění všech tří povinností podle čl. 
2 odst. 1 této směrnice, navrhne školitel hodnocení C, s výjimkou případů specifikovaných v čl. 
4 odst. 3. 

3. V případě, že student řádně nedoloží v Ročním hodnocení po 1. ročníku splnění všech tří 
povinností podle čl. 2 odst. 1 této směrnice, avšak doloží absolvování jiných 2 zásadních 
povinností (např. dlouhodobá stáž studenta na prestižním zahraničním pracovišti, či prezentaci 
výsledků svého výzkumu na vědecké konferenci v pozici prezentujícího autora), může školitel po 
konzultaci s proděkanem pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost navrhnout 
studentovi jiné hodnocení než C. 

 
Čl. 5 

Kontrola plnění povinností školitele vedením fakulty 
1. Školitel má povinnost hodnotit svého studenta jen na základě jeho(její) prokazatelné aktivity v 

průběhu prvního ročníku studia. 
2. Děkan má právo kontrolovat práci školitele a v případě neplnění jeho povinností v souladu s touto 

směrnicí má právo jej po konzultaci s oborovou radou odvolat.1 
 

Čl. 6 
Závěrečná a přechodná ustanovení 

1. Ustanovení obsažená v této směrnici jsou závazná pro studenty prvních ročníků doktorských 
studijních programů uskutečňovaných na 3. LF UK a jejich školitele od akademického roku 
2022/2023. 

2. Na studenty, kteří byli do doktorského studia zapsáni před akademickým rokem 2022/2023, se 
ustanovení této směrnice nevztahují. 

3. Tato směrnice nabývá platnosti dnem 11.3.2022 a účinnosti prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po dni, kdy nabyla platnosti. 

4. Touto směrnicí se ruší Směrnice děkana č. 6/2018. 
Zpracovala: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D, proděkanka pro doktorské studium a 
studentskou vědeckou činnost. 

 
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

                    děkan 
 

                                                
1 Čl. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy. 


