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Proč studovat Ph.D. ?

https://academicpositions.com/career-advice/professor-salaries-sweden



Proč studovat Ph.D. ?

• Prezenční forma stipendium (12 000 Kč/měsíčně)

• Výhody studenta

• Další kariérní růst

• Možnost/povinnost zahraniční stážě

• Výzkumná práce



Proč být školitelem Ph.D. ?

• Nemůžu všechno zkoumat sám 

• Vytvoření výzkumného týmu – stejná oblast výzkumu

• Navázaní kontaktů a spolupráce mezi klinikami/nemocnicemi/fakultami

• Podmínka ke jmenování profesorem



Nástrahy Ph.D. studia
Studijní a výzkumné povinnosti
Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné 
podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
- splnit požadavky individuálního studijního plánu
- absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + A J). Společné předměty zahrnují uvedené okruhy 
vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích 
kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR).
- absolvovat minimálně 4 oborové předměty

- splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská
publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 
prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). 
Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné 
předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit)

- absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat 
na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu)
- prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
- odevzdat dizertační práci
- složit státní doktorskou zkoušku
- získat 240 kreditů za studium
Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky



Nástrahy Ph.D. studia
1. Originální práce = vlastní výzkum

• Myšlenka

• Studium dostupných dat (EBM evidence)

• Hypotéza

• Power-analýza/pilotní studie

• Etická komise

• Registrace studie

• Sběr dat

• Statistická analýza

• Prezentace výsledků – kongres/konference

• Tvorba publikačního výstupu

• Boj s editorem/recenzenty

• Publikace



Nástrahy Ph.D. studia
• Q1-Q2 Anesthesiology/ – n=17 https://jcr.clarivate.com/jcr/browse-journals



Nástrahy Ph.D. studia
Q1-Q2 Critical Care Medicine – n=17



Nástrahy Ph.D. studia

• Zahraniční stáž –

• https://www.med.muni.cz/studenti/staze-a-zahranicni-

pobyty

• https://dosveta.muni.cz/

• Travel grant AKUTNĚ.CZ

• Travel grant ČSARIM

• https://www.esaic.org/education/trainee-exchange-

programme/

https://www.med.muni.cz/studenti/staze-a-zahranicni-pobyty
https://dosveta.muni.cz/


Úspěchy 



Jak to zvládnout?

• Společný zájem – klinický event. preklinický výzkum

• Plán Ph.D. studia

• Zahraniční stáž

• Kontinuální práce

• Publikační aktivita

• Disertační práce



Závěr

15. platová třída
1.Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace 
výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce 
specializovaných léčebných výkonech nebo v ochraně 
a podpoře veřejného zdraví včetně specifických 
konziliárních činností a vytváření podmínek pro 
interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru 
na národní, případně nadnárodní úrovni.



Děkuji za pozornost
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