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Článek I. 
 

Toto opatření se vydává k provedení Opatření rektora č. 12/ 2019, o zajištění možnosti pokračovat 
ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu.  
 
 

Čl. II - Předmět úpravy 
 

Toto opatření upravuje organizační otázky zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo 
obdobného studijního programu na 1. lékařské fakultě pro případ zániku akreditace doktorských 
studijních programů 

  
Bioetika 
Dějiny lékařství 
Neurovědy 
Zobrazovací metody v lékařství 
 
 

Čl. III - Nástupnický studijní program 
 

1)  Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 1. 9. 2020 (č.j.: 
UKRUK/354835/2020-5) určila, že následující doktorské studijní programy (nástupnické studijní 
programy) jsou obsahově obdobné doktorským studijním programům (původní studijní programy): 
původní doktorský studijní 
program 

původní 
studijní obor 

nástupnický doktorský studijní program 

Dějiny lékařství  Dějiny lékařství 
Zobrazovací metody v lékařství  Zobrazovací metody v lékařství 

 
2)  Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 23. 9. 2020 (č.j.: 
UKRUK/379912/2020-3), určila, že následující doktorské studijní programy (nástupnické studijní 
programy) jsou obsahově obdobné doktorským studijním programům (původní studijní programy): 
původní doktorský studijní program nástupnický doktorský studijní program 
Bioetika Bioetika 
Neurovědy Neurovědy 



 

Čl. IV - Termín zařazení do nástupnických studijních programů 
 

Studenti studující v akademickém roce 2021/2022 ve studijních programech  
Dějiny lékařství 
Neurovědy 
Zobrazovací metody v lékařství  

a osoby, jejichž studium těchto studijních programů je přerušeno, budou k 1. 2. 2022 zařazeni do 
nástupnických studijních programů a organizačně zařazeni ke studijnímu plánu na dostudování. 
 
Studenti studující v akademickém roce 2021/2022 ve studijním programu  

Bioetika 
a osoby, jejichž studium těchto studijních programů je přerušeno, budou k 1. 2. 2022 zařazeni do 
nástupnického studijního programu a jejich studijní plán bude aktualizován následovně:  
- studenti, kteří do konce akademického roku 2021/22 nesplní předmět Základy neuropsychologie 

(B90231), budou od akademického roku 2021/22 místo něj plnit předmět s obdobným obsahem, 
ale upraveným názvem Etika v neurologii a neuropsychologie (B90234).  

- studenti, kteří do konce akademického roku 2021/22 nesplní předmět Základy genomiky 
(B90032), budou od akademického roku 2021/22 místo něj plnit předmět s obdobným obsahem, 
ale upraveným názvem Etika genomiky a počátku života (B90233). 

- ostatní povinnosti dle původní akreditace, resp. původního individuálního studijního plánu, 
včetně podoby státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce, zůstávají nezměněny. 

Aktualizace individuálních studijních plánů převáděných osob bude v rámci nejbližšího ročního 
hodnocení zaznamenána v modulu phdisp ve Studijním informačním systému. 

 
 
 

Čl. 4 - Závěrečná ustanovení 
 

Toto opatření je platné dnem vydání a účinné od 1. 2. 2022.  
 
 
V Praze dne 20. 1. 2022 
 
 
 

                                                                                             
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r. 

 
 

 


