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Článek I. 

Tímto opatřením se v souladu čl. 10 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (dále 
jen „SZŘ UK") a podle čl. 23 odst. 3 a odst. 4 písm. e) Pravidel pro organizace studia na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy stanoví některá pravidla pro sestavení ISP vztahující se ke státní 
doktorské zkoušce. 

 
 

Článek II. 
Zásady určení termínu státní doktorské zkoušky 

1) Státní doktorská zkouška (dále jen „SDZ") je nedílnou součásti studia doktorského 
studijního programu, jehož průběh a časová návaznost se stanoví v individuálním studijní m 
plánu (dále jen „ISP"). 

2) Požadavek na stanovení plánovaného termínu konání SDZ je splněn, určí-li se alespoň 
plánovaný semestr konání SDZ. 

3) Konkrétní plánovaný termín SDZ se v rámci ISP stanoví při jeho sestavování tak, aby byla 
SDZ vykonána nejpozději do konce 3. roku studia. 

 

Článek III. 
Přechodná ustanovení 

1) Podle čl. II odst. 3 tohoto opatření se postupuje pouze v případě studentů zapsaných do 
prvního roku studia doktorského studijního programu uskutečňovaného na 1.LF UK 
nejdříve v akademickém roce 2022/2023. 

2) Podle tohoto opatření s výjimkou čl. II odst. 3 se postupuje při sestavení a změnách ISP 
u těch studentů, kteří jsou zapsáni ke studiu doktorského studijního programu na  1.LF 
v případě, že ještě v průběhu dosavadního studia nevykonali státní doktorskou zkoušku. 
Nevyžaduje-li oborová rada dřívější doplnění ISP, upraví se ISP podle tohoto opatření na 
základě ročního hodnocení studia v akademickém roce 2022/2023. 



Čl. VI 
Závěrečná ustanovení 

1) Ukládám proděkanovi pro doktorská studia, aby s tímto opatřením bez odkladu 
prokazatelně seznámil předsedy oborových rad doktorských studijních programů 
uskutečňovaných na l.LF UK. 

2) Toto opatření děkana nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. října 2022. 
 
 
 

V Praze dne: 27.9.2022 
 
 
 
 

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

Projednáno v KD dne: 5.9.2022 
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