
Univerzitní vzdělávání genetiky 

Doktorské studium  

Přírodovědecká fakulta UK  



Studijní programy doktorského studia na biologické sekci 

Ekologie 

Antropologie* 

Antropologie a genetika člověka* 

Anatomie a fyziologie rostlin 

Botanika 

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie* 

Vývojová a buněčná biologie* 

Fyziologie živočichů* 

Parazitologie 

Imunologie* 

Mikrobiologie* 

Zoologie 

Teoretická a evoluční biologie 

Filozofie a dějiny přírodních věd 

 

* Studijní programy v rámci sdružení "Biomedicína" 

Přírodovědecká fakulta UK  34 akreditovaných doktorských  

                                                          studijních programů 



Výzkumná problematika řešená v rámci doktorského studia 

Výzkumná tématika pracovišť Katedry genetiky a mikrobiologie 

• devět výzkumných týmů (viry, bakterie, kvasinky, členovci, člověk, rostliny) 

             + výzkumná tématika dalších biologických kateder  

Výzkumná tématika pracovišť AV ČR 

• Ústav molekulární genetiky  

• Mikrobiologický ústav 

• Ústav experimentální medicíny  

• Ústav organické chemie a biochemie 

• Ústav živočišné fyziologie a genetiky 

• Fyziologický ústav 

• Biofyzikální ústav 

Výzkumná tématika pracovišť lékařských fakult UK 

• Ústavy biologie a lékařské genetiky 1. a 2. LF 

• Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF 

• další laboratoře 1., 2., 3. LF  

Výzkumná tématika dalších spolupracujících pracovišť 

• Ústav hematologie a krevní transfúze  

• Institut klinické a experimentální medicíny 

• některé rezortní ústavy a další školící pracoviště  



Doktorské studium 

• prezenční – standardní délka 4 roky 

• stipendium 

• sociální výhody řádného studenta (ubytování na koleji, menza, aj.) 

• kombinované  neukončí-li ve standardní době – délka 4 a více let  

• obvykle řádný pracovní poměr 

• bez nároku na stipendium a sociální výhody řádného studenta 

• maximální délka doktorského studia je standardní doba, navýšená o 5 let 
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Současní doktorandi 



Podmínky pro přijetí do PGS 

• přihláška + předepsané přílohy  

• strukturovaný životopis (+ seznam publikací) 

• kopie diplomu / jiný doklad  

• anotace doktorského projektu + souhlas školitele  

• uhrazený poplatek (540,- Kč) 

• ukončené (doložené) vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia 

• úspěšná přijímací zkouška  

• pohovor – jednokolový 

• výjimečně děkan povolí využití informačních a komunikačních technologií 

• uchazeč musí prokázat:  

• odborné a jazykové schopnosti studovat zvolený obor 

• předpoklady pro samostatnou vědeckou práci 

• zájem o zpracování konkrétního tématu 

• hodnocení přijímacího pohovoru – maximálně 100 bodů 

• hranice pro přijetí – zisk alespoň 50 bodů  

 
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/doktorske-studium/prijimaci-rizeni  
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Studijní plán 

Individuální studijní plán (ISP)   

• sestavuje student se školitelem 

• schvaluje oborová rada 

• obsahuje přednášky a odborné kurzy, popř. zahraniční stáže aj. aktivity 

• každoročně může být aktualizován 

Zapojení doktorandů do výuky a aktivit katedry 

Není povinné 

• účast na výuce praktických kurzů 

• vedení bakalářských prací  

• oponování bakalářských prací 

• dozor při přijímacím řízení do bakalářského studia 



Genetika 

The recent achievements in genetics 

Epigenetics 

Cytogenetika 

Praktická cvičení z cytogenetiky 

Forenzní genetika a biologie 

DNA diagnostika v klinické praxi 

Bakteriální genetika v experimentech 

Genetika rostlin 
 

Molekulární a buněčná biologie  

Methods of functional genomics 

Metody v molekulární a buněčné biologii 

Pokroky molekulární biologie 

Praktikum z molekulární genetiky 

Fluorescenční mikroskopie v buněčné biologii 

Fluorescenční spektroskopie v biologii  

Genomické metody 

Bioinformatické zdroje a aplikace 

Buněčné cykly a signály 

Plant molecular genetics 

 

Mikrobiologie 

Vybrané kapitoly z bakteriologie 

Rekombinantní mikroorganizmy v biotechnologiích 

Lékařská bakteriologie 

 

Virologie 

Pokroky v molekulární virologii 

Viry a nádory 

Viral pathogenesis 

Medical virology 

Viry a imunitní systém hostitele 

 

 

 

……. 

 

Přednášky a kurzy 

Specializovaný kurz pro doktorandy 

Pokroky v molekulární biologii a genetice (pořádá ÚMG v rámci sdružení Biomedicíny) 



Hodnocení PGS 

Hodnocení plnění ISP na konci každého akademického roku – A, B, C 

 

Student: 

• vloží do studijního informačního systému splněné studijní povinnosti  

    (absolvované zkoušky z předmětů zapsaných v ISP) 

• vloží splněné ostatní povinnosti + aktivity 

    (publikované práce, účast na konferencích, projekty) 

• provede výsledné zhodnocení svých aktivit  odešle školiteli  

 

Školitel: 

• shrne plnění ISP v daném akademickém roce 

• navrhne hodnocení (A, B, C)  odešle oborové radě 

 

Oborová rada: 

• posoudí plnění ISP v daném akademickém roce  

• navrhne konečné hodnocení (A, B, C)  

• doporučí pokračovat ve studiu, publikovat výsledky, připravit disertační 

práci k obhajobě  

• hodnocení C = ukončení PGS  



Doktorandské stipendium 

Prezenční forma studia: 

• 1. rok 6.300,- Kč měsíčně (od 2017/18  7.000,- Kč i více – stanoví vnitřní předpisy fakulty) 

• 2. - 4. rok 7.600,- Kč měsíčně (od 2017/18 i více – stanoví vnitřní předpisy fakulty) 

• po úspěšném složení SDZ – navýšení o 2.000,- Kč měsíčně  

     Opatření děkana č. 14/2016 ze dne 19.9.2016  

 

Další formy finančního ohodnocení 

• částečný úvazek na pracovišti 

• zařazení do grantových projektů na pracovišti školitele 

• získání vlastního grantu od GA UK  

    (max. 300 tis. ročně, z toho na stipendia max. 100 tis. ročně) 

      

Nadační příspěvky 

• cestovní stipendia 

• vědecká stipendia 

• stipendia na podporu interního doktorského studia 

• …… 



Program na podporu talentovaných studentů STARS 
(Supporting Talented PhD Research Students)  

 

Cíle programu: 

• finanční podpora talentovaných studentů (zejména ze zahraničí) 

• min. 10.000,- Kč měsíčně  

       podmínka: zápis do 1. roč. prezenčního studia 

            (½ = prostředky fakulty, ½ = prostředky týmu/pracoviště) 

• platí po celou standardní dobu studia  

     podmínky: hodnocení A, ukončené magisterské vzdělání  

     přírodních věd, medicíny, apod. 

 

• inovace forem a obohacení obsahu výuky 

• pokročilé metodické a jazykové kurzy, kurzy vědeckého psaní a   

            prezentačních dovedností 

• kurzy IT, programování, práce s daty 

• konference doktorandů  

• burzy nabídek mobility doktorandů, workshopy pro plánování  

     budoucí kariéry 



Požadavky oborové rady pro studenty PGS  

obor Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 

• absolvování minimálně dvou odborných kurzů ukončených zkouškou 

• zkouška z anglického jazyka (FCE, TOEFL, případně v ÚJOP) 

• státní doktorská zkouška 3 předměty  

• molekulární biologie 

• buněčná biologie / genetika / virologie  

• volitelný předmět 

 

• doporučována klasická forma disertační práce (v plném znění)  

• minimálně 2 publikované práce s IF vyšším než 1,0  

• jedna musí být prvoautorská 

• zkrácená forma disertační práce (komentovaný soubor publikací bez 

detailního popisu materiálu, metod, výsledků) 

• minimálně 4 publikace s IF 

• jedna musí být prvoautorská  



Obhájené doktorské dizertační práce  
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Ocenění nejúspěšnějších absolventů PGS 

Fakultní ceny 
• Cena děkana pro nejlepší absolventy PGS za vynikající závěrečnou práci  

     (za fakultu 4 ocenění u příležitosti děkanského vědeckého dne) 

 

Univerzitní ceny 
• Bolzanova cena – prestižní cena udělovaná studentům za mimořádně objevné 

práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a interdisciplinárním přesahem  

     (3 ocenění, slavnostní předání diplomu + peněžitá odměna) 

 

Cena MŠMT 
• udělovaná vynikajícím studentům v Bc., Mgr., PGS za mimořádné výsledky  

     ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti  

             (za UK nejvýše 5 ocenění, slavnostní předání diplomu + věcný/peněžitý dar  

             do 15 000,- Kč) 

 

Cena Josefa Hlávky  
• udělovaná talentovaným studentům v Bc., Mgr., PGS za výjimečné schopnosti  

     a tvůrčí myšlení v oboru, do 33 let jejich věku  

     (za fakultu 1 ocenění, slavnostní předání diplomu + peněžitá odměna  

      ve výši 25 000,- Kč) 



Děkujeme za pozornost 


