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Rozvoj vědeckých dovedností –
nový předmět v doktorském
studiu adiktologie
Michaela Malinová, Adam Kulhánek
e-mail | adam.kulhanek@lf1.cuni.cz

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

V rámci konference Cena adiktologie, která proběhla 9. listopadu 2021 bohužel jen online, představil Mgr. Adam Kulhánek,
Ph.D., nový předmět pro první ročník doktorského studia adiktologie s názvem Rozvoj vědeckých dovedností / Advancing
Scientific Skills. Jak uvedl, smyslem předmětu je naše studenty
kvalitně připravit na kariéru ve vědě a výzkumu.

vání odborných článků. Modul je rozdělen do osmi lekcí,
kterými jsou Scientometrie a bibliometrie, Bibliografické
citace, Vyhledávání informací a databáze, Časopisy a druhy článků, Psaní vědeckého článku, Komunikace s redakcí, editory a reakce na připomínky oponentů, Peer review
vědeckých článků a Terminologie.

Předmět tvoří tři moduly: Publikování v adiktologii / Publishing Addiction Science (autor doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., 4 hodiny prezenční výuky, 12 hodin samostudia), Tvorba a podání konkurenceschopné projektové
žádosti / Writing and Submitting Competitive Research
Grant Proposal (autoři Mgr. Tereza Jovbaková, PhDr.
Michaela Malinová, 8 hodin samostudia) a Prezentační
a řečnické dovednosti / Presentation and Public Speaking Skills (autor Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., 5 hodin
prezenční výuky, 8 hodin samostudia).

Předmět bude vyučován anglicky.

Jednou z hlavních inovací předmětu je forma výuky, tzv.
blended learning, jehož podstatou je kombinace přímé
výuky s e-learningovým vzděláváním. Samostudium
bude probíhat prostřednictvím online modulů na webové
platformě Moodle 2. Didaktickým pojítkem celého předmětu je problem-based learning přístup, při kterém sami
studenti rozvíjejí vlastní téma disertační práce napříč
jednotlivými moduly s cílem představit a obhájit komplexní řešení problému (projektu doktorské práce). První
studenti se s předmětem setkají v zimním semestru akademického roku 2021/2022.

1. PUBLIKOVÁNÍ V ADIKTOLOGII

Obsahem modulu jsou Podmínky publikování ve vědeckých časopisech, Sdílení zkušeností z procesu publikování a Posílení praktických dovedností v psaní a publiko-

2. TVORBA A PODÁNÍ
KONKURENCESCHOPNÉ
PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Modul je zaměřen na předání znalostí a dovedností pro
tvorbu a podání výzkumného projektu na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Chronologicky navazuje na
modul Publikování v adiktologii.
Studenti v rámci modulu zpracují a odevzdají vlastní
výzkumnou projektovou žádost, která bude obsahově
vycházet z tématu jejich disertační práce. Tento výstup
budou moci využít jako dobrý základ pro dopracování a podání v některé z vyhlášených výzkumných výzev
(GAUK, GAČR, AZV…).
Modul je členěn do čtyř lekcí, kterými jsou Systém financování vědy a výzkumu v ČR a EU s důrazem na oblast
adiktologie, Příprava projektové žádosti v kontextu institucionálního zázemí Kliniky adiktologie, Základní rysy
konkurenceschopného výzkumného projektu a Obecná
výzkumná projektová žádost.
V této poslední lekci se studenti seznámí se základní
strukturou výzkumného projektu a náležitostmi jednot-

238

APLP

livých sekcí a následně prostřednictvím šablony zpracují
vlastní obecnou projektovou žádost, k tvorbě jejíhož obsahu využijí téma své disertační práce. Svůj projekt pak
představí v rámci prezenční výuky ve třetím modulu
předmětu, Prezentační a řečnické dovednosti.
Předmět bude vyučován česky, do budoucna je plánována i anglická verze.

3. PREZENTAČNÍ A ŘEČNICKÉ
DOVEDNOSTI

Obsahem modulu jsou Doporučení pro přípravu efektivní
prezentace, Příprava konferenčního příspěvku a posteru,
Prezentování nejen v akademickém prostředí a Vystoupení v médiích.
Modul je rozdělen do čtyř lekcí, kterými jsou Příprava
prezentace, Rozvoj prezentačních dovedností, Prezentace v akademické obci a Rozvoj schopností komunikace
s médii. Při praktickém workshopu, který je součástí prezenční výuky, si studenti následně vyzkouší prezentaci
vlastního tématu doktorské práce, přičemž od ostatních
studentů a vyučujícího obdrží zpětnou vazbu a praktická
doporučení.
Předmět bude vyučován anglicky.
V dnešním silně konkurenčním prostředí vědy a výzkumu
musí úspěšná osobnost nejen perfektně znát svůj obor
a mít promyšlený vlastní výzkum, ale mít i obecné znalosti
o tom, jak výzkum technicky funguje, jak funguje vědecká obec, jak lze výzkum financovat, a v neposlední řadě ho
musí „umět prodat“. V tom všem se náš předmět snaží poskytnout doktorandům teoretické i praktické znalosti.

Předmět vznikl v rámci inovace doktorského studijního programu adiktologie realizované s podporou Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání jako součást projektu „Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování“, reg. číslo
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489.
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