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Zápis 

ze zasedání komise pro doktorské studium konané dne 12. 6. 2018, sál 
profesorky Radany Kӧnigové 

Přítomní členové:  

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

MUDr. Josef Fontana 

MUDr. Adéla Krajčová 

MUDr. Eva Miletínová 

Mgr. Michal Zima 

Omluveni:  

doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc. 

MUDr. Peter Ivák, Ph.D.  

MUDr. Jakub Sulženko, Ph.D.  

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. 

Zápis:  

MUDr. Josef Fontana, prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 

Program zasedání komise: 

1. Úvod schválení programu 
2. Dotazník pro hodnocení výuky v doktorských studijních programech: finalizace podoby a plán 

vyhodnocení 
3. Zavedení doporučeného kurzu pokrývajícího problematiku doktorského studia 
4. Diskuze nad aktuální podobou webových stránek věnovaných PGS studiu 
5. Posílení a úprava komunikace se studenty DSP 
6. Příprava podání projektu k podpoře a rozvoji zázemí pro doktorské studijní programy na 3. LF UK 
7. Aktuální témata doktorského studia 
8. Různé 

 
1. Úvod a schválení programu 

Paní prof. Šlamberová přívítala přítomné členy komise a uvedla program zasedání. Program schválen tichým 
souhlasem.  
 



2. Dotazník pro hodnocení výuky v doktorských studijních programech: finalizace podoby a plán 
vyhodnocení 

Proběhla diskuze nad finální podobou dotazník pro hodnocení výuky v doktorských studijních programech. 
Jednotlivými přítomnými i nepřítomnými (skrze emailovou či telefonickou komunikaci) členy komise byla jeho 
předložená podoba hodnocena velmi pozitivně.  
Rozeslání odkazu na dotazník všem PGS studentům provede paní Vlčková či paní prof. Šlamberová pomocí 
SISu. Dotazník bude rozeslán paralelně s výzvou pro vyplnění ročního hodnocení. Vyplnění dotazníku bude 
anonymní. 
 
3. Zavedení doporučeného kurzu pokrývajícího problematiku doktorského studia 

Navrženou podobu kurzu je možno považovat za schválenou. Paní prof. Šlamberová obeslala jednotlivé rady 
s prosbou o jeho uznávání, dosud se ozvala 1 oborová rada - Biofyzika. 
Anotace kurzu bude umístěna do zvláštní sekce webových stránek fakulty věnovaných PGS studiu (předmět 
bude mít zvláštní sekci) - mgr. Zima připraví grafický návrh (i pro karusel). 
Studentům současného prvního ročníku rozeslat email s anotací kurzu na přelomu července a srpna 2018. 
Pro nové studenty připravit letáček (vč. QR kódu, rozměr A5), ten rozdávat během zápisu (deadline 1. týden 
září). Anotace kurzu bude následně rozeslána všem studentům prvého a druhého ročníku během září. 
Přihlášení bude probíhat zasláním emailu paní prof. Šlamberová a MUDr. Fontanovi. Anotace kurzu proběhne 
i na úvodním setkání se studenty PGS první týden nového AR, kde se studenti budou moci do kurzu rovněž 
přihlásit. 
Široce byla diskutována náplň části věnované biostatistice, klíčové byly následující závěry:  

- Během července připraví MUDr. Miletínová a MUDr. Fontana první návrh. 
- MUDr. Krajčová kontaktuje MUDr. Petra Waldaufa z KARIM FNKV a 3. LF, zda by se zapojil. 
- Nutné rozhodnout, na jakém softwaru se bude studentům odkazovat (Grafpad, Excel, SPSS). 
- Dle MUDr. Miletínové je exceletní studijní literatorou Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics 

od Andy Field (využívají na Uni Oxford), kniha obsahuje řadu příkladů: 
https://www.bookshop.cz/sage-publications-ltd/discovering-statistics-using-ibm-spss-statistics-4/ . 

Z následné další diskuse vyplynuly tyto závěry: 
a) Maximální množství přihlášených studentů je 25-30 (kapacita místností), jinak nutný přesun do 

posluchárny (nebo se nebudou účastnit praktické části předmětu). 
b) Vyzjistit propagaci v rámci SISu - aby se všem doktorandům zobrazilo oznámení o konání 

doporučeného předmětu - navázat komunikaci s panem Bitzanem. 
c) Předmět je primárně doporučen pro absolventy studijního programu všeobecné lékařství. 

 
4. Diskuze nad aktuální podobou webových stránek věnovaných PGS studiu 

Zhodnocení provedly MUDr. Miletínová, MUDr. Krajčová a MUDr. Fontana. Struktura sekce je přehledná. 
Některé oblasti ale nejsou aktualizované. Nabídka stáží je nyni minimální - prof. Šlamberová začala umisťovat 
výběr z těch, jež přicházejí emailem. 
V diskuzi zazněly následující náměty a závěry: 

a) Rozšířit nabídku stáží - odkaz na podpory mobility na UK, ERASMUS+ a stipendijní programy v rámci 
EU. 

b) Zavést sekci “Často kladené otázky - Ph.D. v kostce” - členové komise zkusí nadefinovat 15 základních 
otázek. 

c) Sekce pro školitele: návody na SIS apod. 
d) Za zcela klíčové považuje komise mít alespoň základní sekci v anglickém jazyce. 

https://www.bookshop.cz/sage-publications-ltd/discovering-statistics-using-ibm-spss-statistics-4/


e) Uveřejnit nabídky tuzemských i mezinárodních konferencí pro doktorandy - ty volně přístupné. 
f) Informace z VNS nyní celkem málo použitelné pro doktorandy - prostý náhodný / nepravidelný výčet. 
g) Klíčová je možnost editace (ideálně členy komise) a jednoduchost ve vyhledávání pro studenty. 
h) Na stránkách zavést sekci k uveřejnění nabídek laboratoří (nutná centralizace za fakultu - případní 

zájemci ze zahraničí si nebudou proklikávat jednotlivé laboratoře, zda tam něco objeví - nutnost 
jednoho vstupního bodu!). 

i) Na stránkách zavést sekci k uveřejnění nabídek stáží a kurzů. 
 
5. Posílení a úprava komunikace se studenty DSP 

Proběhla diskuze nad komunikační strategií se studenty DSP. Za klíčové závěry lze považovat tyto: 
a) Organizace úvodního setkání se studenty prvních ročníků DSP v 1. týdnu v říjnu 2018. Na dalším 

setkání komise bude diskutován jeho přesný obsah. 
b) Mgr. Zima připraví skupinu na facebooku, do níž se budou moci přihlásit studenti DSP (primárně 

zaměřeno na studenty prvního ročníku) - bude na ní odkaz se stránek fakulty.   
 
6. Příprava podání projektu k podpoře a rozvoji zázemí pro doktorské studijní programy na 3. LF 
UK 

Komise diskutovala potřebnost podání projektu (nejpravděpodobněji v rámci IP projektů), jenž by sloužil k 
podpoře a rozvoji zázemí pro doktorské studium na 3. LF UK. Za klíčové byly definovány tyto oblasti: 

a) Organizace doporučeného kurzu pro doktorandy. 
b) Reforma doktorského studia (hodnocení doktorandy, uprava náplně a formy webových stránek, 

pravidelné setkávání se se studenty, zvýšení úspěšnosti apod.). 
c) Provázat s podporou vědecké činnosti pregraduálních studentů - pokračování v organizaci stávajícího 

kurzu pro pregraduální studenty (každý z kurzů v jednom semestru). 
 
7. Aktuální témata doktorského studia 

Paní Vlčková připraví statistiku úspěšných absolventů DSP na 3. LF UK za uplynulé období - bude projednáno 
na dalším zasedání komise. 
Prof. Šlamberová informovala o: 

a) Nové situaci týkající se nastavení odměn pro školitele.  
b) Vzniku nových koordinačních rad. 
c) Přípravě návrhu směrnice děkana týkající se povinností pro postup do 2. ročníku PGS studia. 

i) Jaké povinnosti zahrnout do ISP pro první ročník - komise se kloní k následujícímu 
doporučení: student by měl splnit 2 z následujících 3 povinností: (1) zkouška z angličtiny, (2) 
sepsat review k problematice či (3) absolvovat doporučený kurz s prezentací práce na 
závěrečné hodině. 

ii) Možnost nahlédnout do ISP (kontrola splnění zanesení povinnosti do ISP) - pověřený 
proděkan. 

iii) Školitel má povinnost kontrolovat, ze jsou tyto body zahrnuty v ISP pro první ročník. 
iv) V případě nesplnění povinnosti, musí student i školitel toto zdůvodnit. 

 
Návrh směrnice bude projednán v rámci komise a následně v rámci KD. 
 
Mgr. Zima zmínil modalitu, jež se uplatňuje na některých zahraničních institucích, kdy studenti dávají 
reference svým školitelům - aby se uchazeči nehlásili k někomu, koho neznají a neznají ani názor současných, 



či bývalých studentů - jedná se o relativně kontroverzní záležitost. Tato problematika bude diskutována na 
některém z následujících zasedání komise. 
 
8. Různé 
Prof. Šlamberová poděkovala přítomným členům. Další zasedání komise se uskuteční v průběhu měsíce září 
2018. Přesný termín bude upřesněn. 
 
 

Hlavní závěry a úkoly pro komisi:  

- Schválena finální podoba kurzu pro studenty DSP. Připravit informační leták (deadline 1. týden září; 
rozdáván při zápisu do studia), rozeslat email s anotací všem studentům současného prvního ročníku na 
přelomu 07/08 2018. Vyzjistit propagaci předmětu v rámci SISu - aby se všem doktorandům zobrazilo 
oznámení o konání doporučeného předmětu - navázat komunikaci s panem Bitzanem. Anotaci kurzu 
umístit i do zvláštní sekce webových stránek fakulty věnovaných PGS studiu - připravit grafický návrh (+ 
i na karusel). 

- Finalizace obsahu doporučeného předmětu v oblasti biostatistiky - příprava návrhu obsahu a komunikace 
s MUDr. Waldaufem. 

- Dle závěrů komise připravit a komunikovat novou podobu webových stránek věnované DSP. 
- Připravit podání projektu k podpoře a rozvoji zázemí pro doktorské studijní programy na 3. LF UK. 
- Příprava statistiky úspěšných absolventů DSP na 3. LF UK za uplynulé období - projednání na dalším 

zasedání komise. 
- Příprava návrhu směrnice děkana týkající se povinností pro postup do 2. ročníku PGS studia - rozeslání 

komisi a následně KD. 
- Možnost studentů dávat reference svým školitelům - aby se uchazeči nehlásili k někomu, koho neznají a 

neznají ani názor současných, či bývalých studentů - bude zařazeno na některé z následujících zasedání 
komise. 

- Další zasedání komise proběhne v průběhu září 2018. Přesný termín bude upřesněn. 


