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Opatření děkana č. 17/2022, 
stanovení podrobnosti pro sestavení Individuálního studijního plánu  

v doktorských studijních programech 
 
 
 
 

Zpracoval:   doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D., proděkan pro doktorské studium 
Bc. Bohdana Frantíková, vedoucí odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky 

Odpovídá:  proděkan pro doktorské studium 
  předsedové oborových rad 
  školitelé studentů doktorských studijních programů 
  studenti doktorských studijních programů 
 
 
 
 

Článek I. 
 

1) 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  Pravidel pro organizace studia na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy (dále jen („POS“) stanoví některé podrobnosti sestavení 
individuálního studijního plánu (dále jen “ISP”) studenta doktorského studijního program (dále 
jen „student“) uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě (dále jen „1. LF UK“). 

2) Studium doktorského studijního programu probíhá podle ISP pod vedením školitele a zpravidla 
za účasti konzultanta. ISP sestavuje školitel spolu se studentem způsobem popsaným v tomto 
opatření. 

3) Kvalitně sestavený ISP umožňuje studentovi určením konkrétních požadavků kladených na 
studenta orientaci v povinnostech spojených se studiem a zásadně zvyšuje pravděpodobnost 
řádného průběhu studia, zakončení studia řádně a ve standardní době studia. 

4) ISP je také základním nástrojem hodnocení studenta v průběhu studia určeným současně 
studentovi, školiteli a oborové radě, proto se vyžaduje, aby byl dostatečně podrobný a určitý 

5) ISP se vyhotovuje prostřednictvím elektronického informačního systému (dále jen „SIS“), 
přičemž až do schválení ISP oborovou radou se považuje pro účely tohoto opatření za návrh. 

 
 

Článek II. 
Podrobnosti o sestavení ISP 

 
Základními podrobnostmi ISP jsou: 

a) téma a harmonogram přípravy disertační práce – téma disertační práce vkládané do ISP musí 
odpovídat projektu disertační práce prezentovanému u přijímací zkoušky, na jejímž základě byl 



 

student (uchazeč) přijat ke studiu,  
b) harmonogram přípravy disertační práce  – zahrnuje též harmonogram výzkumné práce, 

obsahuje detailně rozepsané etapy pro jednotlivé roky studia v rámci standardní doby studia, 
a to v podobě detailního popisu zcela konkrétních činností souvisejících s prací včetně termínu 
dokončení jednotlivých fází,  přitom musí být patrné, jaká část výzkumné práce musí být 
v každém roce dokončena,  

c) předměty a lhůty pro jejich splnění – přitom se vždy plánuje:   
- v prvním (1.) roce studia se do ISP plánuje alespoň jeden z povinných odborných 

předmětů zveřejněných na https://www.lf1.cuni.cz/biomedicina 
a https://www.lf1.cuni.cz/doktorske-studijni-programy-ostatni, vždy pod názvem 
studijního programu,  

-  nejpozději ve druhém (2.) roce studia se plánuje anglický jazyk a alespoň 1 další 
z odborných  předmětů,  

- stanoví-li akreditace studijního programu vyšší počet povinných nebo povinně volitelných 
předmětů, naplánují se do jednotlivých let standardní doby studia dle akreditace, 
nevyplývá-li z akreditace konkrétní rok plnění, uvedou se do ISP tak, aby studijní zatížení 
studenta bylo rozloženo rovnoměrně,   

d) harmonogram publikačních výstupů – uvádí se každý z plánovaných publikačních výstupů 
zvlášť i uvedením roku studia a obecné charakteristiky typu výstupu minimálně v počtu 
vyplývajícím z akreditace příslušného studijního programu; přitom první publikace bude 
naplánována nejpozději do třetího (3.) roku studia, může být spoluautorská,  

e) plánovaný termín konání státní doktorské zkoušky – podrobnosti jsou stanoveny zvláštním 
opatřením děkana, 

f) plánovaný termín konání obhajoby disertační práce – stanoví se v rozmezí konkrétního 
semestru,  

g) zahraniční stáž – je povinnou součástí ISP vždy pokud je vyžadována oborovou radou, lze 
však stanovit jako součást ISP i jako dobrovolnou součást, která se však schválením ISP stává 
povinnou.   

 
  

Článek III. 
Postup přípravy návrhu ISP 

 
1) Student v prvním roce studia vkládá s výjimkou podle odst. 2 do návrhu svého ISP podrobnosti 

podle čl. II., a to vždy po dohodě se školitelem. Takto připravený návrh ISP předkládá student 
školiteli prostřednictvím SIS ke schválení ve lhůtě stanovené zvláštním opatřením děkana. 

2) Povinností školitele při přípravě ISP je: 

a) schválení tématu disertační práce tak, aby bylo v souladu s požadavkem podle čl. II písm. a) 
a vkládá jej do ISP,  

b) kontrola obsahu a kvalita zpracování návrhu ISP a jejich souladu s požadavky vyplývajícími 
z akreditace studijního programu, SZŘ UK, POS a tohoto opatření, 

c) předložení ISP oborové radě ve lhůtě stanovené zvláštním opatřením děkana. 
3) Proděkan pro doktorské studium má právo kontrolovat obsah návrhu ISP a návrh vrátit 

k přepracování v kterékoli fázi jeho přípravy až do jeho schválení oborovou radou. 

https://www.lf1.cuni.cz/biomedicina
https://www.lf1.cuni.cz/doktorske-studijni-programy-ostatni


 

Čl. IV 
Závěrečná ustanovení 

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

2) Toto opatření děkana nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. října 2022. 
 
 
 
 
V Praze dne 30. září 2022  
 

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