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Část první 
Úvodní ustanovení 

 
 

Čl. 1 
Předmět úpravy 

 
Směrnice děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (dále jen FZS UPa) 
k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice (dále SZŘ UPa) v souladu 
s ustanovením čl. 1, odst. 2 SZŘ UPa upravuje podrobnosti organizačního a 
administrativního zabezpečení studia doktorského studijního programu Ošetřovatelství 
uskutečňovaného spolu se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. 
 
 

Část druhá 
Doktorský studijní program 

 
 

Čl. 2 
k ustanovení článku 10 SZŘ UPa Organizace studia 

k odstavci (3) 
Doktorský studijní program Ošetřovatelství (dále jen DSP) uskutečňuje FZS UPa v souladu 
s rozhodnutím o akreditaci jako společný studijní program se Zdravotně sociální fakultou 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na základě uzavřené smlouvy mezi výše 
uvedenými právnickými osobami. 
 

Čl. 3 
k ustanovení článku 5 SZŘ UPa Kreditní systém 

k odstavci (3) 
Student získá za studijní povinnosti, které zahrnují přípravu disertační práce, odbornou 
přípravu, pomoc při výuce, zahraniční stáže, zpracování modelové grantové přihlášky,  
za absolvování společného předmětu či kurzu a publikační aktivitu celkem 180 kreditů. 

k odstavci (5) 
Podmínkou postupu do vyššího ročníku je získání 40 kreditů za poslední dva semestry. 
V případě, že student získal 180 kreditů a nepřekročil maximální délku studia, nemusí pro 
zápis do dalšího ročníku splnit předchozí podmínku. 
Kredity se udělují za předměty: 
 
1/ Příprava disertační práce (hodnotí školitel na konci každého ročníku) 
5 – 15 kreditů/semestr 
Náplň: sbírání dat, statistické hodnocení, účast na specializovaném semináři, přednášková 
činnost k tématu práce. 



 

 

Za tento předmět může student získat maximálně 90 kreditů za studium. Možnost zapsat 
tento předmět je 6x za studium (název předmětu Příprava disertační práce I. – VI.) 
 
2/ Odborná příprava (hodnotí školitel na konci každého ročníku) 
1 – 8 kreditů/semestr 
Náplň: absolvování oborově specializovaného předmětu, prezentace na fakultní konferenci 
studentů doktorského studia, aktivní přednáška na oborovém semináři, studium literatury, 
absolvování oborového předmětu. Možnost zapsat tento předmět je 6x za studium (název 
předmětu Odborná příprava I. – VI.) 
 
3/ Pomoc při výuce (hodnotí školitel na konci každého ročníku) 
1 – 8 kreditů/ semestr 
Náplň: samostatná výuka nebo pomoc při výuce. 
Minimální rozsah odučených hodin je 30 hodin za celé studium. Možnost zapsat tento 
předmět je 4x za studium (název předmětu Pomoc při výuce I. – IV.) 
 
4/ Zahraniční stáž (hodnotí školitel na konci každého ročníku) 
5 – 25 kreditů/semestr 
Náplň: u studentů prezenčního studia v délce 3 měsíců vcelku (např. Lifelong learning 
programme/Erasmus+), u studentů kombinované formy studia 14 dnů vcelku (formou stáže). 
Možnost zapsat tento předmět je 1x za studium (název předmětu Zahraniční stáž I.) 
 
5/ Za absolvování předmětu nebo kurzu 
5 kreditů 
Minimální počet absolvovaných kurzů či předmětů ohodnocených kredity u studijního 
programu. Ošetřovatelství je 9 (angličtina + 4 povinné předměty, 1 volitelný předmět, 
1 povinný a 2 povinně volitelné ze zvoleného modulu). 
 
6/ Zpracování grantové přihlášky (podaná nebo modelová přihláška do významné 

grantové agentury) 
10 kreditů 
Možnost zapsat tento předmět je 1x za studium (název předmětu Modelová grantová 
přihláška I.) 
 
7/ Publikační činnost 
Bodový systém hodnocení publikací pro DSP (1 bod = 3 kredity) 

Abstrakt (v ČR nebo v zahraničí v neimpaktovaném časopise) 1 bod 

Souhrnná práce česky 2 body 

Souhrnná práce v zahraničním časopise bez impakt faktoru (IF) 3 body 
Abstrakt v časopise s IF, Letter to editor v zahraničním časopise 3 body 

Originální práce v českém nebo slovenském časopise s recenzním řízením 4 body 

Originální práce v zahraničním časopise bez IF 5 bodů 

Souhrnná práce v časopise s IF IFx10* 

Originální práce v časopise s IF IFx10* 

Kapitola v české nebo slovenské odborné knize, sborníku 3 body 

Autorství české nebo slovenské pedagogické publikace (skripta), 1., 2. nebo 
3. autor** 

6 bodů 

Autorství zahraniční pedagogické publikace (skripta), 1., 2. nebo 3. autor** 12 bodů 

Autorství české nebo slovenské odborné knihy, monografie, 1., 2. nebo 
3. autor** 

10 bodů 

Autorství zahraniční odborné knihy, monografie 1., 2. nebo 3. autor** 20 bodů 

* například originální práce v časopise s IF 1,8 = 1,8x10=18 bodů 
** při 4 a více autorech, respektive při širším kolektivu autorů knihy, jde jen o autorství  

kapitoly, nebo kapitol knihy. 



 

 

Bodovací ohodnocení u časopiseckých prací a kapitol v knize platí pro 1. autora, 2. autor 
získává 50 % bodového hodnocení 1. autora, 3. a další autor 25 % bodového ohodnocení 
1. autora. 

Při autorství většího počtu kapitol v knize či monografii jsou bodovacím limitem 3 kapitoly. 
Jakýkoli vyšší počet kapitol odpovídá 3 kapitolám, takže maximální bodový zisk za autorství 
kapitol v jedné monografii činí 9 bodů pro tuzemské a 18 bodů pro zahraniční monografie. 

Publikační aktivity doloží student kopií publikace studijnímu oddělení fakulty při zápisu do 
vyššího ročníku spolu s Ročním výkazem studenta DSP. V případě, že práce byla redakcí 
přijata, ale dosud nebyla zveřejněna, doloží potvrzení redakce časopisu o jejím přijetí. 

Kredity se přidělují při složení zápočtu nebo zkoušky. Návrh na přidělení kreditů za ostatní 
aktivity doktoranda podává školitel oborové radě prostřednictvím studijního oddělení (tedy 
i body za publikační činnost přepočítané na kredity). 

Udělení zápočtu, zkoušky nesmí být vázáno na procedury, které nemůže student ovlivnit. 
 
 

Čl. 4 
k ustanovení článku 14 SZŘ UPa Státní doktorská zkouška 

k odstavci (3) 
Přihlášku ke státní doktorské zkoušce může student podat po splnění 180 kreditů. 
Po složení státní doktorské zkoušky je povinen student obhájit dizertační práci do jednoho 
roku. Státní doktorskou zkoušku může student vykonat spolu s obhajobou dizertační práce. 

 
 

Čl. 5 
k ustanovení článku 15 SZŘ UPa Disertační práce 

k odstavci (2) 
Doporučený rozsah disertační práce je 100 stran bez příloh. 
1. Titulní list: 

název a sídlo VŠ, fakulta, název práce, označení druhu práce (disertační), jméno autora, 
jméno školitele, případně konzultanta, datum odevzdání práce 

2. Abstrakt v českém jazyce (název práce, vlastní abstrakt), rozsah: max. 2 strany 
3. Abstrakt v anglickém jazyce (název práce, vlastní abstrakt), rozsah: max. 2 strany 
4. Prohlášení o samostatném vypracování disertační práce. 
 
Disertační práci student uloží do IS STAG při odevzdání práce ve svázané formě. Práce 
ve svázané formě je k nahlédnutí na studijním oddělení FZS UPa do termínu obhajoby. 

k odstavci (5) 
Student odevzdá 25 výtisků tezí (autoreferátu) disertační práce v českém jazyce a teze 
disertační práce v rozsahu 2-3 stránek v anglickém jazyce v elektronické podobě. 

Členění tezí (autoreferátu) v českém jazyce je stejné jako u disertační práce, s výjimkou 
poděkování a čestného prohlášení. Součástí autoreferátu musí být jména a pracoviště 
oponentů, datum a místo obhajoby. V jednotlivých kapitolách se uvádějí pouze nejdůležitější 
informace. Maximální rozsah autoreferátu je 25 stran formátu A5 na výšku, včetně seznamu 
použitých literárních zdrojů. Součástí tezí (autoreferátu) je úplný seznam publikační a 
přednáškové činnosti studenta, vztahující se k tématu disertační práce. 
 
 

Čl. 6 
k ustanovení článku 16 SZŘ UPa Obhajoba disertační práce 

k odstavci (1) 
K obhajobě disertační práce se může doktorand přihlásit po složení státní doktorské zkoušky 
(státní doktorskou zkoušku může skládat spolu s obhajobou disertační práce) a po splnění: 



 

 

1. 180 kreditů za studium, 
2. povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů (kurzů) dle studijního plánu, 
3. publikačního minima 66 kreditů (publikace se vztahem k tématu disertační práce, 

3 články v českých odborných časopisech s recenzním řízením nebo 2 články 
v zahraničních časopisech s recenzním řízením, přičemž Slovensko je považováno 
za zahraničí), 

4. pomoci při výuce v minimálním rozsahu 30 hodin. 
 
 
 
Směrnice děkana č. 1/2017 projednána a schválena v předloženém znění Akademickým 
senátem Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice dne 11. dubna 2017. 
Směrnice děkana č. 1/2017 projednána na Oborové radě pro doktorský studijní program 
Ošetřovatelství. 
 
 
 
 
 
 
 
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. 
děkan 
Fakulta zdravotnických studií  
Univerzita Pardubice 


