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Opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ze dne 20. 8. 2014, kterým se se 
upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému na Přírodovědecké fakultě UP 

 
Děkan Přírodovědecké fakulty UP stanoví na základě Studijního a zkušebního řádu UP ze dne 
1.7.2011, Směrnice rektora UP č. B3-11/8-SR Organizace studia v kreditovém systému na UP a 
Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UP ze dne 18.6.2014, kterou se provádějí některá ustanovení 
Studijního a zkušebního řádu UP: 

 

I. Úvodní ustanovení 

Kreditový systém v doktorském studiu vychází z akreditovaného obsahu a struktury doktorských 
studijních programů na PřF UP. Pro splnění podmínek, stanovených v příslušném studijním oboru, je 
rozhodující jeho platná akreditace. 

 

II. Obecné zásady doktorského studia v kreditovém systému na PřF UP 

 

1. O obsahu a podmínkách pro splnění daného předmětu rozhoduje garant předmětu.  

2. Složení státní doktorské zkoušky ani obhajoba disertační práce se kreditově nehodnotí. 

3. Na jeden akademický rok doktorského studia připadá standardně 60 kreditů. 

 

III. Kategorie studijních předmětů 

Specifikace kategorií předmětů: 

 „Povinné předměty 1 – společný základ“ (A) jsou ty, které student daného doktorského 
studijního oboru musí absolvovat v souladu s podmínkami akreditace doktorského studia na 
PřF UP. Souhrn počtu kreditů v této kategorii je 60. Splnění předmětu je zapisováno do IS 
STAG Studijním oddělením PřF UP (dále jen Studijní oddělení) po předložení zápisu o jejich 
absolvování, podepsaného garantem předmětu. 

 „Povinné předměty 2 – oborové“ (A). Některé obory mají v platné akreditaci předepsány 
předměty, které musí splnit každý student daného doktorského studijního oboru.  

 „Povinně volitelné předměty 1 – oborové“ (B). Předměty jsou studentům předepsány 
studijním plánem, který si student sestavuje se svým školitelem podle zaměření své vědecké 
práce. Minimální počet kreditů v tomto blokuje 60. Splnění předmětu zapisuje do IS STAG 
garant předmětu. O zkoušce je vyhotoven zápis, s hodnocením „splnil(a)/nesplnil(a)“, který je 
podepsán garantem předmětu a je založen do studentova výkazu o studiu, vedeného na 
Studijním oddělení. 

 „Povinně volitelné předměty 2 – publikační činnost“ (B). Tento blok předmětů je zaměřený 
na publikační činnost, předepsanou studentům doktorských studijních programů. Minimální 
publikační povinnost je přitom tvořena dvěma recenzovanými publikacemi, z čehož alespoň 
jedna je v časopise s nenulovým IF. U těchto publikací musí být student vždy hlavním 
autorem; tuto skutečnost potvrdí podepsaným písemným vyjádřením ostatní členové 
autorského kolektivu. Splnění předmětu zapisuje do IS STAG garant předmětu. Minimální 
počet kreditů je 60.  



 „Povinně volitelné předměty 3 – vědeckovýzkumná a pedagogická činnost“ (B). Tyto 
předměty si student zapisuje po dohodě se školitelem. Největší váhu mají předměty zaměřené 
na projektové aktivity (účast na projektech GAČR, TAČR, IGA, FRUP…) a prezentace na 
oborových vědeckých konferencích. Kredity za tyto projektové a prezentační aktivity lze 
získat opakovaně během doktorského studia, ale pouze jedenkrát za akademický rok. 

Kreditově jsou podpořeny pedagogické aktivity na pracovištích UP, pro doktorské studenty 
didaktických oborů je kredity hodnocena rovněž výuka na školách ZŠ a SŠ. Kredity za výuku 
lze získat během studia jen jednou.  

Předmět „Teze k disertační práci“ zahrnuje maximálně 10 stran textu, doplněného grafickým 
materiálem, prezentující dosavadní vědeckou práci studenta, směřující ke zpracování 
disertační práce. Doktorand zde uvede i případné již dosažené publikační výstupy, související 
s tématem disertační práce. Tento předmět je doporučeno splnit před přihlášením k státní 
doktorské zkoušce (je ekvivalentem dosud zavedeného abstraktu disertační práce). 

Splnění předmětů v této kategorii zapisuje do IS STAG garant předmětu. Minimální počet 
kreditů v této kategorii je 45. 

 „Volitelné předměty“ (C). Tyto předměty zahrnují aktivity, kterým se doktorand zpravidla 
věnuje během doktorského studia. Patří sem zejména „Seminář na pracovišti UP“, 
„Popularizační aktivity“ (účast na Veletrhu vědy a výzkumu, Dětské univerzitě, umístění 
v soutěži „o cenu děkana PřF UP“, atd.), „Vedení a oponování bakalářských případně 
diplomových prací“. Kredity jsou za splnění těchto předmětů přiznány jednorázově. Tyto 
předměty si student nemusí zapisovat předem. Splnění předmětů v této kategorii zapisuje do 
IS STAG garant předmětu. 

 

IV. Vymezující podmínky pro pokračování ve studiu 

1. Student je povinen v průběhu doktorského studia získat: 

 stanovený počet 60 kreditů za absolvování „Povinných předmětů 1 – společný základ (A)“, 

 stanovený počet 60 kreditů za absolvování „Povinně volitelných předmětů 1 – oborových 
(B)“, u některých oborů společně s „Povinnými předměty 2 – oborovými (A)“, 

  minimálně  60 kreditů za absolvování „Povinně volitelných předmětů 2 - publikační činnost 
(B)“. 

 minimálně 45 kreditů za „Povinně volitelné předměty 3 - vědecko-výzkumná a pedagogická 
činnost (B)“, 

 doporučený počet kreditů za „Volitelné předměty (C)“. 

 Součet získaných kreditů v kategorii A a B musí být minimálně 225.  

 Kredity nad rámec minimálního požadovaného počtu kreditů v kategoriích A a B může student 
získat za předměty v kategorii C. Student také může dle vlastní volby nebo po dohodě se 
školitelem zvolit a absolvovat i další předměty z kategorií A a B a získat tak potřebné kredity 
ke splnění celkového počtu kreditů. 

 Celkem je student doktorského studijního programu povinen v průběhu studia získat takový 
počet kreditů, který odpovídá součinu standardní doby studia v akademických rocích a čísla 
60, tj. 240 kreditů. 

2. Podmínky pro pokračování v dalším studiu jsou následující: 

 Získat minimálně 40 kreditů za první akademický rok studia. 



 Získat minimálně 80 kreditů souhrnem za první dva roky studia. 

 Získat minimálně 140 kreditů za první tři roky studia. 

 Ke státní doktorské zkoušce musí student splnit všechny „Povinné předměty 1 – společný 
základ“, předepsané „Povinné předměty 2 – oborové“ a  a „Povinně volitelné předměty 1 – 
oborové“ a současně získat minimálně 180 kreditů. 

 Pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce musí student splnit všechny podmínky 
stanovené SZŘ UP, Směrnicí děkana ke SZŘ a platnou akreditací pro daný studijní obor 
doktorského studia, získat minimálně 240 kreditů, v souladu se svým individuálním studijním 
plánem a současně získat minimální kreditové limity pro jednotlivé bloky předmětů A a B. 

 K absolvování bloku „Povinně volitelné předměty – publikační činnost“, se vyjadřuje 
proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti fakulty  při posouzení přihlášky studenta 
k obhajobě disertační práce.   

 

V. Odepisování předmětů 

Již zapsaný předmět si student může odepsat a místo něj zapsat jiný pouze se souhlasem proděkana 
pro studijní záležitosti na základě písemné žádosti, doplněné vyjádřením školitele, a to za 
předpokladu, že tato změna je v souladu se schváleným studijním plánem.  

 

VI. Hodnocení výsledků studia 

1. Studenta doktorského studijního programu opravňuje k zisku kreditů složení zkoušky, hodnocené 
v případě předmětů kategorie A a B „splnil(a)“. 

2. Předmět se ukončuje v termínu po dohodě se zkoušejícím. 

3. V případě, že byla zkouška hodnocena stupněm „nesplnil(a)“, má student právo požádat garanta 
oboru o přezkoumání svého případu. Je-li garant oboru zároveň zkoušejícím, hodnocení zkoušky 
přezkoumává na základě žádosti studenta děkan fakulty. 

 

VII. Studium na jiné vysoké škole 

1. Na návrh školitele může proděkan pro studijní záležitosti na základě souhlasu předsedy příslušné 
oborové komise povolit studentovi absolvovat na jiné vysoké škole některý předmět nebo více 
předmětů souběžně. 

2. Student je povinen úspěšné absolvování předmětů nebo části studia doložit. K posouzení uznání 
studijních povinností je třeba doložit vyjádření příslušných garantů předmětu.  

3. Uznané zkoušky, které student doktorského studijního programu vykonal na jiné univerzitě, jsou 
hodnoceny slovně „splnil(a)“ a ohodnoceny uznaným počtem kreditů. 

 

VIII. Závěrečné ustanovení 

Toto opatření se vztahuje na studenty nastupující do doktorských studijních programů od 
akademického roku 2014/2015 a nabývá účinnosti dnem 1.9.2014. 
 
 
V Olomouci dne 20.8. 2014 

Prof. RNDr. Ivo  F r é b o r t,  CSc., Ph.D. 
                    děkan PřF UP 


