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3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

 

Zápis 

ze zasedání komise pro doktorské studium konané dne 17. 9.  
2018, sál profesorky Radany Kӧnigové 

 

 

Přítomní členové:  

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

doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc. 

MUDr. Josef Fontana 

MUDr. Eva Miletínová, M.Sc 

Mgr. Michal Zima 

MUDr. Jakub Sulženko, Ph.D.  

 

Omluveni:  

MUDr. Adéla Krajčová, Ph.D. 

MUDr. Peter Ivák, Ph.D.  

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. 

 

Zápis:  

MUDr. Eva Miletínová, kontrola MUDr. Josef Fontana, prof. MUDr. Romana Šlamberová, 
Ph.D. 

 

Program zasedání komise: 

1.     Úvod 

2. Aktuální informace o PGS studiu pro akademický rok 2018/2019; schválení nové 
směrnice 

3. Dotazník pro hodnocení výuky v doktorských studijních programech - dosavadní 
výstupy 

4. Doporučený kurz „Úvod do praktické metodologie vědecké práce“ – aktuální 
podoba, prezentace kurzu studentům 

5. Diskuze nad aktuální podobou a obsahem webových stránek věnovaných PGS 

6. Komunikace se studenty prostřednictvím sociálních sítí 

7. Různé 
 
 
 



 2 

1. Úvod  
Paní prof. Šlamberová přivítala přítomné členy komise a uvedla program zasedání. Program 
schválen tichým souhlasem.   

2. Aktuální informace o PGS studiu pro akademický rok 2018/2019; schválení nové 
směrnice 

 
Prof. Šlamberová seznámila přítomné členy komise se statistikou absolventů a studentů, kteří 
zanechají studia podle jednotlivých ročníků, z níž jasně vyplynulo, že vyšší počet studentů 
absolvuje v pozdějších ročnících studia a stejný trend má i počet studentů, kteří studia 
zanechají. Je tedy cílem tento trend ovlivnit ve smyslu vyloučení méně motivovaných studentů 
během prvních ročníků PGS a motivovat k úspěšnému absolvování studia během standardní 
doby trvání. 
 
Komise byla také informována o změnách, které se týkají PGS od nového akademického roku, 
tedy 2018/2019.  
 
a) Byla schválena nová směrnice děkana č. 6/2018, týkající se postupu z prvního do druhého 

ročníku PGS. Student si musí zapsat dvě ze tří povinností, které směrnice stanoví (tyto 
povinnosti jsou: zkouška z anglického jazyka, účast na doporučeném předmětu „Úvod do 
praktické metodologie vědecké práce“ nebo sepsání článku týkajícího se tématu PGS).  

 O schválení této směrnice a povinnostech pro studenty i školitele byli (či budou 
v nejbližší době) informováni samostatně školitelé i studenti v rámci plánovaných 
setkání.  

b) Aby bylo docíleno vyšší informovanosti školitelů a studentů o aktuálních podmínkách PGS, 
konaly se (či se budou v nejbližší době konat) informační schůzky jak pro školitele, tak pro 
studenty.  

 Školitelé byli informováni na schůzce konané 14. 9. 2018, z níž vzešla potřeba uznat i 
originální vědeckou publikaci jako splnění povinnosti (nejen přehledový článek), proti 
čemuž komise nemá žádné výhrady. Další informační schůzka pro školitele proběhne 
24. 9. 2018, školitelé jsou s termínem konání obeznámeni.  

 Informační schůzka pro studenty 1. ročníku PGS s cílem vyšší informovanosti o nových 
podmínkách studia a také konání nového kurzu „Úvod do praktické metodologie 
vědecké práce“ je naplánována na 3. 10. 2018 a studenti o něm budou informováni 
po zapsání do studia e-mailem (zajistí paní Vlčková).  

3. Dotazník pro hodnocení výuky v doktorských studijních programech - dosavadní 
výstupy 

 

MUDr. Fontana informoval členy komise o tom, že dotazníky byly rozšířeny mezi studenty DSP. 
Jejich návratnost je v současné době asi 20%, nicméně sběr dat nebyl doposud ukončen 
(předpokládaný konec šetření je v plánu na konci září 2018). Během října pak MUDr. Fontana, 
MUDr. Miletínová a MUDr. Krajčová provedou vyhodnocení tohoto šetření a komisi s ním 
seznámí na jedné z následujících schůzí. V diskuzi vyvstala otázka stran zachování anonymity 
studentů a školitelů (ve vztahu k aktuálně platnému GDPR), která je však v rámci současné 
formy šetření plně dodržována; jak informoval MUDr. Fontana, dotazníky jsou zcela anonymní 
a neobsahují konkrétní údaje ani o studentovi, ani o školiteli.   
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4. Doporučený kurz „Úvod do praktické metodologie vědecké práce“ – aktuální podoba, 
prezentace kurzu studentům 

 
 
MUDr. Fontana a prof. Šlamberová informovali, že návrh kurzu byl dokončen a je v nabídce 
kurzů pro PGS od tohoto akademického roku, tedy 2018/2019. Prof. Šlamberová obeslala 
jednotlivé oborové rady s prosbou o jeho uznávání, dosud se ozvaly 3 oborové rady. Lze rovněž 
předpokládat, že ostatní rady kurz také schválí. Anotace kurzu bude umístěna do zvláštní sekce 
webových stránek fakulty věnovaných PGS. Studenti současného prvního ročníku jsou o 
konání kurzu informováni při zápisu ústně paní Vlčkovou a bude jim rovněž zaslán informační 
e-mail. Je k dispozici informační letáček o tomto kurzu, který studenti dostávají od pí Vlčkové 
během zápisu, spolu s instrukcemi k zanesení kurzu do ISP, pakliže si ho student zvolí jako 
povinnost.  
 
Anotace kurzu proběhne i na úvodním setkání se studenty PGS první týden nového AR, kde se 
studenti budou moci do kurzu rovněž přihlásit; setkání je v plánu na 3. 10. 2018.  
 
MUDr. Miletínová a MUDr. Fontana rovněž informovali ostatní členy o připraveném prvním 
návrhu prezentace týkající se biostatistiky (v rámci kurzu by měla přednáška zaznít v jeho 
druhé polovině, asi 9., popř. 11. týden). Další schůzky ohledně finalizování této přednášky 
budou probíhat během října, s předpokladem dokončení do konce měsíce.  

5. Diskuze nad aktuální podobou a obsahem webových stránek věnovaných PGS 
 
Členové komise byli informováni o probíhajících úpravách současných webových stránek. 
V návaznosti na předchozí diskuzi proběhlo několik změn, zejména se komise zaměřuje na 
uvedení možností zahraničních výjezdů a jejich dostupnost prostřednictvím webových stránek 
fakulty: 
- Na webové stránky jsou postupně umisťovány informace o zahraničních stážích. Prof. 

Šlamberová dále doplnila, že pro zvýšení motivace k výjezdům bylo panem děkanem 
schváleno stipendium pro absolventy takového zahraničního pobytu, který bude mít 
potenciál obohatit studenta o nové informace/techniky, využitelné v rámci jeho dalšího 
studia zpět v ČR (výše stipendia je 10 000 Kč na 1 měsíc pobytu v zahraniční, splatný po 
návratu ze stáže). 

- Byla opět připomenuta nutnost zanést na webové stránky odkazy na podpory mobility na 
UK, ERASMUS+ a stipendijní programy v rámci EU. 

- Je vhodné uvést současně s informacemi o možnostech výjezdu i odkazy na možnosti 
financování takových pobytů (Fond mobility, Opatření rektora č. 8/2018, apod).  

 
Byla připomenuta možnost zavedení nové sekce webových stránek „PhD v kostce“, kam by 
bylo možno umístit často kladené dotazy a odpovědi. MUDr. Miletínová a MUDr. Krajčová 
sestaví jejich návrh a budou o něm komisi informovat, předběžně v rozsahu asi 15 otázek. Byla 
rovněž diskutována možnost editace informací o školitelích, nicméně v současné době toto 
není možné cestou komise a musí být ponecháno osobně na školitelích.  
 
Rovněž byla zmíněna problematika dostupnosti informací v anglickém jazyce.  
- Informace o PGS studiu lze v anglickém jazyce v tuto chvíli na webu najít, nicméně nejsou 

v rozsahu informací pro české kurikulum.  
- Komise se shodla na tom, že není prioritou překlad celého obsahu české webové stránky 

do angličtiny a bude nutno vybrat konkrétní obsah, který bude do angličtiny přeložen. Pro 
zahraniční studenty mohou být atraktivní zejména PGS témata nabízená v anglickém 
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jazyce, která již na webu jsou dostupná, do budoucna přichází do úvahy jejich jednodušší 
hledání v rámci webu.  

 
MUDr. Fontana také připomněl připravované zřízení nové webové stránky 
vedaprostudenty.lf3.cuni.cz, která bude sloužit jak pro studenty pregraduální, tak 
postgraduální a bude obsahovat informace týkající se vědecké činnosti studentů na 3. LF UK. 
Stránka je v současné době v přípravě a bude během podzimních měsíců uvedena do provozu.  

6. Komunikace se studenty prostřednictvím sociálních sítí 
 
MUDr. Fontana a Mgr. Zima informovali o zřízení facebookové skupiny pro studenty PGS 
(název: Doktorandi na 3. LF UK), která je v tuto chvíli uzavřená. Se začátkem akademického 
roku bude nastavena na otevřenou a studenti budou pozváni do začlenění do ní. 

7. Různé 
 
Prof. Šlamberová poděkovala přítomným členům. Termín dalšího setkání nebyl zatím 
stanoven, bude určen cestou hlasování prostřednictvím DOODLE formuláře.  
 

Hlavní závěry a úkoly pro komisi:  

 Finalizace a realizace kurzu „Úvod do praktické metodologie vědecké práce“ pro studenty 
DSP; finalizace obsahu doporučeného předmětu v oblasti biostatistiky. Propagace kurzu 
během zápisu studentů a na setkání se studenty 3. 10. 2018.  

 Kompletace dotazníků týkajících se PGS, zhodnocení jejich výstupů. 
 Doplnění webových stránek týkajících se DSP a to jak v českém, tak anglickém jazyce, 

zejména s ohledem na zahraniční stáže a možnosti jejich financování. Doplnění sekce 
„PhD v kostce“. 

 V rámci zlepšení komunikace se studenty realizace úvodního setkání 3. 10. 2018, dále 
spuštění facebookové skupiny a zpřístupnění webové stránky vedaprostudenty.lf3.cuni.cz 
v zimním semestru akademického roku 2018/2019. 


