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Čl. 1 
   Doporučené kreditní hodnocení činností v doktorském studijním programu  
 

1. Studijní činnosti a výstupy s nimi spojené 
 

Činnost  Zátěž studenta  Kreditní hodnocení  

Povinné přednášky / semináře 
předepsané oborovou radou (akademický 
rok)  

Cca 150 hodin (na každou 
hodinu cca 50 hodin 
přípravy)  
Cca 300 hodin  

5 kreditů  
10 kreditů  

Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A  Cca 300 hodin  10 kreditů  

Zahraniční studijní pobyt střednědobý B  Cca 600 hodin  20 kreditů  

Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C  Cca 900 hodin  30 kreditů  

Dílčí zkouška A  Doba přípravy cca 300 
hodin  

10 kreditů  

Dílčí zkouška B  Doba přípravy cca 450 
hodin  

15 kreditů  

SZZ doktorská zkouška  Doba přípravy cca 900 
hodin  

30 kreditů  

PhDr. / RNDr. včetně vypracování a 
obhajoby rigorózní práce  

Cca 450 hodin  15 kreditů  

 
 
 

2. Výzkumné činnosti a výstupy s ní spojené 
 

Výzkumné činnosti a výstupy s ní spojené 
Činnost  

Zátěž studenta  Kreditní hodnocení  

Vypracování a předložení tezí rigorózní 
práce  

Cca 150 hodin  5 kreditů  

Předložení a obhajoba projektu / kapitol 
disertační práce (včetně prokázání 
prezentačních dovedností)  

Cca 300 hodin  10 kreditů  



u uměleckých oborů:  
 spoluúčast na výstavě  
 společné vystoupení na      
 koncertě  
 

Cca 300 hodin 10  10 kreditů  

u uměleckých oborů:  
 samostatná výstava  
 koncert  
 

Cca 450 hodin  15 kreditů  

Zapojení do národního výzkumného 
projektu A*  

Cca 300 hodin  10 kreditů  

Zapojení do národního výzkumného 
projektu B *  

Cca 600 hodin  20 kreditů  

Zapojení do národního výzkumného 
projektu C *  

Cca 900 hodin  30 kreditů  

Zapojení do mezinárodního výzkumného 
projektu (koeficient 1,5) A *  

Cca 300 hodin x 1,5 = 450 
hodin  

15 kreditů  

Zapojení do mezinárodního výzkumného 
projektu (koeficient 1,5) B *  

Cca 600 hodin x 1,5 = 900 
hodin  

30 kreditů  

Aktivní účast na vědecké konferenci 
(národní / mezinárodní) **  

Cca 300 hodin  
Cca 450 hodin  

10 kreditů  
15 kreditů  

Odevzdání a obhajoba disertační práce  50 kreditů  

 
* součástí jsou konkrétní výstupy, které jsou začleněny do daného výzkumu  
** součástí musí být otištění příspěvku ve sborníku 
 

3. Publikační činnost 
 

Publikační činnost Typ publikace  Zátěž studenta  Kreditní hodnocení  

Článek nerecenzovaný v češtině  Cca 450 hodin  15 kreditů  

Článek recenzovaný v češtině  Cca 600 hodin  20 kreditů  

Článek nerecenzovaný v cizím jazyce  Cca 750 hodin  25 kreditů  

Článek recenzovaný v cizím jazyce  Cca 900 hodin  30 kreditů  

Článek v impaktovaném časopise  Cca 1200 hodin  40 kreditů  

 
 
 

4. Pedagogická, manažerská činnost 
 

Činnost  Zátěž studenta  Kreditní hodnocení  

Výuková činnost  Přímá výuka x 50 hodin 
přípravy cca 150 - 300 
hodin  

5 - 10 kreditů ***  

 
*** během studia může doktorand získat celkově maximálně 10 kreditů za pedagogickou činnost (jeho 
výuka tím není limitována, ale výuka nesmí kompenzovat část studijní, výzkumnou a publikační). 
 
 



Čl. 2 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1.  Tato směrnice je pouze doporučující normou. 
2. Zrušuje se směrnice rektora č. 180/2012 včetně dodatku č. 1. 
3. Tato směrnice nabývá platnosti dnem vydání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 
                                                                                                                   rektor OU 
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