
  

 

 

 

 

Studijní plán DPS Experimentální a klinické medicíny v hematologii a onkologii - prezenční (P), kombinovaná (K) forma 

celkem 240 kreditů za 4 roky studia (maximální délka studia 6 let)  

 

Zkratka Předmět Vyučující – garant Zápočet/Zkouška Kredity Rozsah 

 
 
Povinné předměty – základní … 45 kreditů 
 

  

 
 

AUM/ANJPD, K Anglický jazyk Mgr. Jana Vavrošová, Ph.D. Zk 15 0+0+0 

KHM/GRPRD, K Grantový projekt 1 Školitel Zp 10 0+0+0 

KHM/GRP2D, K Grantový projekt 2 Školitel Zp 5 0+0+0 

KHM/KPSPP, K Prezentace na odborné akci s abstraktem Školitel Zp 5 0+0+0 

KHM/PPRPP, K Pedagogická praxe Školitel Zp 10 0+0+0 

KHM/SDZPP, K Státní doktorská zkouška oborová rada SDZk 0 0+0+0 

Poznámka: Kredity za Grantový projekt 1 doktorand získá za – spoluúčast na podání žádosti (1. jedná se o vědeckovýzkumné projekty evidované v CEP nebo EU 
(např. AZV) – řešitel/spoluřešitel nebo člen řešitelského/spoluřešitelského týmu). Kredity za Grantový projekt 2 student získá za – navrhovatel/řešitel na podání žádosti 
SGS LF OU nebo navrhovatel/řešitel institucionální podpory FNO, případně jiné instituce, která je domovským pracovištěm studenta v případě kombinované formy 
studia). Grantový projekt musí tematicky souviset s tématem disertační práce.  
Za Pedagogickou praxi lze přiznat jednorázově maximálně 10 kreditů (v prezenční formě studia je nutné mít minimálně 60 hodin výuky, u kombinované formy minimálně 
30 hodin výuky).  
Prezentace na odborné akci s abstraktem (konference, oborový seminář, studentská konference) – lze přiznat pouze doktorandovi, který je prvním autorem a doloží 
fotokopii publikovaného abstraktu vztahujícímu se k tématu disertační práce.  
Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. 

      

Povinné předměty – oborové… 20 kreditů    

      

KHM/OBOR1, K 
Oborová zkouška z experimentální a klinické 
medicíny v hematologii a onkologii 

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. 

doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. 

doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D. 

prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA 

prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. 

Zk 20 0+0+0 

Poznámka: Povinnost tento předmět splnit- 20 kreditů, doporučuje se absolvovat ve vyšším ročníku (3.- 4. ročník) až po absolvování povinně volitelných oborových 
předmětech. 

 

https://studistag.osu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=3895&_csrf=eb7fb7a0-b271-4e32-8206-d458b10307c9&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEMzg5NRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NDgxNgAAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTEzODA4ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0ODE2AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://studistag.osu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=3895&_csrf=eb7fb7a0-b271-4e32-8206-d458b10307c9&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEMzg5NRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NDgxNgAAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTIxMTkzABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0ODE2AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail


  

 

      

      

      

      

Povinně volitelné předměty – úvodní základní kurz … minimálně 20 kreditů 
 

 
 

KHE/EPSDP, K Epidemiologická studie doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. Zp 5 0+0+4 

KHE/EBMPH, K Evidence Based Medicine Mgr. Hana. Šlachtová, Ph.D. Zp 5 0+0+4 

KHE/ZLIPH, K Získávání a zpracování odborných informací doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. Zp 5 0+0+4 

KHEVPFPH, K Výzkumný projekt a jeho financování Mgr. Hana. Šlachtová, Ph.D. Zp 5 0+0+4 

KHE/STATP, K Statistika a bioinformatika doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. Zp 5 0+0+5 

KHE/PPVPH, K Prezentování a aplikace výsledků doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. Zp 5 0+0+4 

Poznámka: Doktorand je povinen získat minimálně 20 kreditů. Doporučuje se tento kurz absolvovat v 1. roce studia.   

   

Povinně volitelné předměty – oborové … minimálně 10 kreditů  
 

 
 

KHM/HEMAP, K Hematologie, hematoonkologie prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Zk 10 0+0+0 

KHM/TRANP, K Transfúzní lékařství doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. Zk 10 0+80+10 

KHM/ONKOP, K Molekulární onkologie a radiobiologie doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D. Zk 10 0+0+0 

KVM/BIOMP, K 
Laboratorní diagnostika onkologických 
onemocnění, onkomarkery 

prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA Zk 10 0+0+3 

KHM/EXPER, K Experimentální biologie/hematologie/onkologie prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Zk 10 0+400+15 

      

Povinně volitelné předměty – zahraniční aktivita … minimálně 10 kreditů  
 

 
 

KHM/VSDPP, K Výzkumná stáž dlouhodobá  Školitel Zp 10 0+0+0 

KHM/VSD1P, K Mezinárodní tvůrčí projekt Školitel Zp 10 0+0+0 

Poznámka: Cílem je aktivní účast studenta na vědeckovýzkumné činnosti zahraničního školícího pracoviště pod vedením školitele se zaměřením shodným nebo 
příbuzným k tématu disertační práce. Seznámí se s vědeckovýzkumnými aktivitami pracoviště, spolupracuje s ostatními členy pracovního týmu na pracovišti. Cílem je 
navázat, případně rozšířit, mezinárodní spolupráci v daném vědeckovýzkumném směru s výstupy v podobě společné grantové činnosti, publikačních výstupů a další. 
Stáží se rozumí studijní nebo pracovní pobyt, který student realizuje v rámci mobilitního programu, do nějž je univerzita zapojena (například Erasmus+), v rámci 
mobilitního programu Ostravské univerzity nebo fakulty, nebo v rámci bilaterální smlouvy, kterou uzavřela fakulta nebo Ostravská univerzita se zahraničním pracovištěm. 
Výzkumná stáž dlouhodobá na pracovišti určeném školitelem - předpokladem je minimálně 4týdenní stáž (1 měsíc). 

 

https://studistag.osu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=3895&_csrf=eb7fb7a0-b271-4e32-8206-d458b10307c9&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEMzg5NRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NDgxNgAAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTEzODA4ABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0ODE2AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail
https://studistag.osu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_phs=-2121444242&pc_mode=view&pc_windowid=3895&_csrf=eb7fb7a0-b271-4e32-8206-d458b10307c9&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEMzg5NRMBAAAAAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3NDgxNgAAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeQAA51Y2l0ZWxVY2l0aWRubwAAAAEABTIxMTkzABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA8Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS51Y2l0ZWwuVWNpdGVsRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAp1Y2l0ZWxJbmZvAAdfX0VPRl9f&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc0ODE2AAdfX0VPRl9f#prohlizeniDetail


  

 

 

 

 

Povinná publikační aktivita…minimálně 105 kreditů  
 

KHM/PIF1P, K 
Původní vědecká publikace v časopise Q = 4 
nebo IF do 0,999 (1. autor)  

Školitel Zp 10 0+0+0 

KHM/PIF2P, K 
Původní vědecká publikace v časopise Q = 4 
nebo IF do 0,999 (spoluautor)  

Školitel Zp 5 0+0+0 

KHM/PIF3P, K 
Původní vědecká publikace v časopise Q = 3 
nebo IF od 1,0 do 1,999 (1. autor)  

Školitel Zp 40 0+0+0 

KHM/PIF4P, K 
Původní vědecká publikace v časopise Q = 3 
nebo IF od 1,0 do 1,999 (spoluautor)  

Školitel Zp 20 0+0+0 

KHM/PIF5P, K 
Původní vědecká publikace v časopise Q = 2 
nebo IF od 2,0 do 2,999 (1. autor)  

Školitel Zp 80 0+0+0 

KHM/PIF6P, K 
Původní vědecká publikace v časopise Q = 2 
nebo IF od 2,0 do 2,999 (spoluautor)  

Školitel Zp 40 0+0+0 

KHM/PIF7P, K 
Původní vědecká publikace v časopise Q = 1 
nebo IF od 3,0 a více (1. autor)  

Školitel Zp 99 0+0+0 

KHM/PIF8P, K 
Původní vědecká publikace v časopise Q = 1 
nebo IF od 3,0 a více (spoluautor)  

Školitel Zp 50 0+0+0 

KHM/PVR1P, K 
Původní vědecká publikace v recenzovaném 
časopise (1. autor) 

Školitel Zp 10 0+0+0 

Poznámka: Doktorand předloží minimálně tři publikované vědecké články s IF a se vztahem k tématu dizertační práce, přičemž u minimálně dvou z nich musí být 
doktorand jako 1. autor a minimálně dva musí být původní práce. 
Články, kde je doktorand prvním autorem, musí být minimálně v Q3 a/nebo IF vyšším než 1,0, přičemž minimálně jeden musí být původní práce. Zároveň musí doktorand 
splnit minimální uvedený počet kreditů (105) u publikační činnosti. 
IF publikace se vztahuje k roku, ve kterém byl článek publikován. V případě, že IF není v daném roce ještě znám, počítá se aktuální (poslední uvedená) hodnota IF. 

Kvartil publikace se vztahuje k roku, ve kterém byl článek publikován. V případě, že kvartil není v daném roce ještě znám, počítá se aktuální (poslední uvedený) kvartil. 

Hodnota kvartilu se u publikací počítá v oboru souvisejícím s tématem dizertační práce doktorand. 

V případě, že u publikace vychází rozdílné hodnocení v kreditech dle uvedených kritérií (kvartilů, IF), počítá se vyšší hodnota kreditů. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Doplňující předměty – ostatní … minimálně 30 kreditů 
 

KHM/GCEPP, K Řešení grantového projektu uvedeného v CEP Školitel Zp 30 0+0+0 

KHM/GIGSP, K 
Řešení grantového projektu SGS OU nebo IGS 
FNO 

Školitel Zp 10 0+0+0 

KHM/GMCPP, K Řešení grantového projektu mimo CEP Školitel Zp 20 0+0+0 

KHM/POSPP, K Prezentace na oborovém semináři, konferenci Školitel Zp 5 0+0+0 

KHM/PSKPP, K Prezentace na studentské konferenci Školitel Zp 5 0+0+0 

KHM/SVP1P, K Samostatná výzkumná práce Školitel Zp 20 0+0+0 

Poznámka: Za předmět samostatná výzkumná práce lze čerpat v průběhu celého studia do maximální hodnoty 20 kreditů (maximálně 10 kreditů/rok). Kredity za řešení 
grantového projektu doktorand získává, jestliže se podání daného projektu zúčastnil. V kategorii Doplňujících předmětů musí student získat minimálně 30 kreditů. 

 


