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3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
 

Zápis 

ze zasedání komise pro doktorské studium konané dne 4. 4. 2018, 

sál profesorky Radany Kӧnigové 

Přítomní členové:  

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. (předsedkyně) 

doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc. 

MUDr. Josef Fontana 

MUDr. Peter Ivák, Ph.D.  

MUDr. Adéla Krajčová 

MUDr. Eva Miletínová 

MUDr. Jakub Sulženko, Ph.D.  

Mgr. Michal Zima 

Omluveni:  

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. 

Hosté: 

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC,  děkan 3. LF UK 

Zápis:  

MUDr. Peter Ivák, Ph.D.; kontrola MUDr. Josef Fontana, prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 

 

Program zasedání komise: 

1. Přivítání a představení členů komise, plán fungování 

2. Aktuální stav doktorského studia na Univerzitě Karlově 

3. Plán na rozvoj doktorského studia na 3. LF pro následující období: zavedení doporučeného 

kurzu pokrývajícího problematiku doktorského studia, posílení a úprava komunikace se 

studenty DSP 

4. Zavedení systému hodnocení výuky v doktorských studijních programech: nastavení systému, 

příprava dotazníku 

5. Různé 
 

1. Přivítání a představení členů komise, plán fungování 

Prof. Romana Šlamberová zahájila jednání komise pro doktorské studium (dále jen „komise“), 

přivítala všechny přítomné členy a pana děkana a představila jednotlivé přítomné.  

Byl představen návrh plánu fungování komise. V plánu je prezenční setkání komise minimálně 2x 

ročně. Dílčí úkoly budou řešeny ustanovenými subkomisemi. Jednou za akademický rok podá komise 

zprávu o své činnosti k projednání Akademickému senátu 3. LF UK. Zástupci komise se budou účastnit 

jednání univerzitní pracovní skupiny k doktorskému studiu a další relevantních orgánů univerzity. 

Přítomní členové s návrhem fungování komise jednohlasně souhlasili. 
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2. Aktuální stav doktorského studia na Univerzitě Karlově  

Dr. Fontana informoval přítomné o hlavních výstupech ze zasedání pracovní skupiny pro doktorské 

studium Univerzity Karlovy. Z výstupů vyplývají následující body: 

- Nízký počet absolventů (úspěšnost studia) – do úspěšnosti se nepočítá ukončení během 1. 

ročníku studia, ukončení později než v 5. ročníků je na některých fórech zmiňováno jako ne zcela 

úspěšné (srov. pokles odměn pro školitele studentů po absolvování v DSP dle OR č. 36/2017). 

- Je nutné dbát na přiměřený počet studentů DSP na školitele – dle posledního stanoviska 

Akreditační komise (pozn.: v současné době je nahrazena Národním akreditačním úřadem pro 

VŠ) maximálně 6 studentů DSP na školitele; na UK v průměru 2,3 studenta na školitele. 

- Možnost druhého přijímacího řízení do DSP – v současné době není nutné zavádět. V opačném 

případě je nutno dbát a trvat na obdobném ekonomickém nastavení dotací na přijaté studenty. 

- Vytvoření koordinačních rad DSP (po vzoru DSPB) – na UK mají vzniknout po vzoru DSPB další 

koordinační rady. 

- Důraz na častější zahraniční stáže – v obsáhlé diskuzi byly probrány jednotlivé aspekty: 

ekonomické nastavení a podpora stáží, zvýšení motivace studentů k výjezdům, povinnost stáže 

v rámci ISP u vybraných skupin studentů či zvýšení informovanosti o nabídkách stáží. Při dalším 

zasedání komise bude ustanovena pracovní skupina, která se bude věnovat této problematice. 

- Zvýšení doktorandských stipendií – novela stipendijního řádu schválena AS UK 2. března 2018, 

bylo stanoveno nové rozmezí stipendia 10 500 – 25 000 Kč. Přechodným ustanovením se přizná 

vyrovnávací stipendium za období mezi 1. lednem 2018 a dnem nabytí účinnosti předpisu. 

- Nové webové stránky k doktorskému studiu UK – stránky mají za cíl představit doktorské 

studium jednotlivým cílovým skupinám, představit nabídku relevantních kurzů, stáží apod. Jsou 

zde umístěny důležité metodické materiály: Manuál pro doktorské studium a Základní informace 

pro studenta doktorského studijního programu. Byla diskutována i současná podoba a obsah 

sekce webových stránek fakulty věnovaná DSP. Členové komise navrhnou její případné úpravy.  

- Kurzy pro studenty DSP – v současnosti chybí přehledná nabídka kurzů pro doktorandy. Kurzy 

organizují různé subjekty (fakulty, oborové rady, RUK, AV ČR atd.) a informovanost studentů a 

školitelů není dostačující. Byla provedena rešerše stávající nabídky kurzů poskytovaných na UK a 

její srovnání s tuzemskými a zahraničními institucemi. Z výstupů vyplývá nutnost posílení nabídky 

kurzů pro doktorandy, důraz je kladen na kurzy teoretických i praktických aspektů vědy a 

výzkumu a kurzy pro zisk pedagogických kompetencí (příprava a vedení seminářů atd.). Jako 

nedostatečná byla hodnocena i nabídka kurzů pro studenty cizojazyčných DSP. RUK jednoznačně 

podporuje rozvoj podobných kurzů (klíčová je adekvátní nabídka, kapacita a propagace). 

Uvedené aktivity podporují i strategické dokumenty MŠMT. Na fakultě funguje kurz „Základy 

lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů a přípravný kurz pro doktorandy na 3. LF UK“. 

Do dalšího zasedání bude ustanovena pracovní skupina pracující na tvorbě přehledu relevantních 

kurzů. 
 

3. Plán na rozvoj doktorského studia na 3. LF UK pro následující období: zavedení 

doporučeného kurzu pokrývajícího problematiku doktorského studia, posílení a 

úprava komunikace se studenty DSP 
 

- Zavedení doporučeného kurzu pro studenty DSP - Dr. Fontana informoval o plánu zavedení 

doporučeného kurzu pro studenty DSP, který by pokrýval základní aspekty doktorského studia a 

teoretické i praktické aspekty vědecké a výzkumné činnosti. Kurz by vycházel ze zkušeností, jež 
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byly získány během uskutečňování volitelného kurzu pro pregraduální studenty Úvod do 

praktické metodologie vědecké práce. Navrhovaný kurz by byl primárně určen pro studenty DSP 

v 1. a 2. ročníku studia a pokrýval by úvodní informace související se studiem (vč. předpisů, 

možností financování, etiky vědecké práce, prezentace výstupů vlastní práce, základů statistiky, 

možností stáží v zahraničí). Součástí by byl i praktický nácvik tvorby prezentace a posteru, 

prezentačních dovedností a základů statistiky. Kurz by byl zakončen přednesením tezí 

k doktorské práci, příp. prezentací vybraných výsledků před odbornou komisí. Diskutována byla 

časová organizace kurzu, jeho personální, finanční a materiální zajištění. Pan děkan a všichni 

členové komise záměr i předběžnou osnovu kurzu podpořili. Budou tedy zahájeny kroky k jeho 

vzniku. Na dalším zasedání bude podána průběžná zpráva o stavu příprav. 

- Do budoucna bude zvážena tvorba letních škol, jež jsou v zahraničních univerzitách standardem.  

- Posílení a úprava komunikace se studenty DSP – Komise navrhuje pořádat na začátku každého 

AR setkání se všemi novými studenty DSP. Studenti by v jeho rámci byli informováni o 

náležitostech a podmínkách studia. Souběžně budou hledány vhodné formy komunikace se 

studenty - návrh její vhodné a efektivní strategie rozpracují členové komise do příštího zasedání. 
 

4. Zavedení systému hodnocení výuky v doktorských studijních programech: 

nastavení systému, příprava dotazníku 
 

- Povinnost zavedení systému hodnocení výuky v DSP je definovaná Řádem pro hodnocení 

vzdělávacích činností studenty a absolventy Univerzity Karlovy a opatřením rektora č. 56/2017. 

- Komise detailně diskutovala jednotlivé aspekty hodnocení. První evaluace proběhne v LS AR 

2017/2018, její výstupy budou dostupné v ZS AR 2018/2019. Evaluace by byla následně 

opakována každé 3 roky. K evaluaci může být využit portál vyuka.lf3.cuni.cz. 

- Dr. Fontana představil dva možné zahraniční zdroje pro inspiraci k tvorbě dotazníků: australský 

dotazník PREQ a britský PRES. V diskuzi byly probrány jednotlivé aspekty i časový plán 

hodnocení. Členové komise souhlasili s navrženým postupem i rozsahem dotazníku (vyplnění 

během 10-15 min.). Byla ustanovena subkomise pro přípravu hodnocení, jež vypracuje návrh 

dotazníku, k němuž se vyjádří celá komise. 
 

5. Různé 
 

- Do bodu různé nebyl přihlášen žádný příspěvek.  
 

Hlavní závěry a úkoly pro komisi:  

- Členové komise posoudí webové stránky věnované DSP a do příštího zasedání poskytnou návrhy 

na jejich úpravy a doplnění. 

- Členové komise rozpracují návrh vhodné a efektivní strategie komunikace se studenty DSP. 

- Zahájit tvorbu přehledu relevantních kurzů, které jsou nabízeny studentům DSP. 

- Komise podpořila přípravu kurzu pro studenty DSP. Na dalším zasedání bude představen detailní 

záměr.  

- Byla ustanovena pracovní skupina pro tvorbu evaluačního dotazníku pro hodnocení výuky v DSP.  

- Další zasedání komise proběhne nejpozději v první polovině června 2018. Přesný termín bude 

upřesněn. 


