
Zápis ze schůze OR Kineziologie a Rehabilitace 25. 2. 2019 
 

Přítomní členové OR:  
Kobesová, Matoulek, Vaňásková, Čakrt, Řasová 
Omluvení členové OR:  
Kolář, Laczó, Kříž, Nováková 
 
Přítomní hosté:  
doc. MUDr. Štěpánka Průhová, proděkanka pro doktorské studium a zahraniční záležitosti  
2. LF UK 
Prim. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA – přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. 
LF UK 
PhDr. Marta Hrušková, vedoucí oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK 
 
 

Program: 
 

1. Proběhla volba místopředsedy OR: Schválen byl doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. 
2. Byli schváleni noví členové OR KR:  

 - prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2. LF UK) 
 - Prim. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA (1. LF UK) 

3. Oborová rada schválila jednací řád OR KR 
4. Členové OR dosud neobdrželi z RUK jmenovací dekrety členem OR Kineziologie a 

Rehabilitace (OR KR) – dr. Hrušková bude kontaktovat RUK a zjistí důvody. Průběžně 
bude urgovat zaslání dekretů stávajícím členům OR včetně nově zvoleného prof. MUDr. 
Davida Kachlíka, Ph.D. a Prim. MUDr. Yvony Angerové, Ph.D., MBA. 

5. Byli schváleni noví školitelé v programu Kineziologie a rehabilitace:  
 - Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. (2. LF UK) 
 -MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA (ÚVN) 
 -MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. (1. LF UK) 

6. Někteří školitelé neobdrželi dekrety jmenování školitelem ve studijním programu 
Kineziologie a Rehabilitace, které byly odeslány přes spisovou službu dne 9. 1. 2019. Dr. 
Hrušková zjistí, kdo ze stávajících školitelů dosud dekret neobdržel a proč je problém 
s doručením. 

7. Školitelé, kteří dosud nezaslali návrhy výzkumných témat nebudou uvedeni v seznamu 
školitelů na webových stránkách fakulty.  

8. OR schválila termíny přijímacího řízení  
- řádný termín: 3.6. od 10.00 hod. 
 - náhradní termín:  27.6. 2019 od 10.00 hod. 
 
Předběžné složení přijímací komise 3.6. 
Kobesová, Řasová, Matoulek, Angerová, Čakrt, Vaňásková, Laczó, Hoskovcová, Kříž 
Předběžné složení přijímací komise 27.6.  
Kobesová, Čakrt, Kříž, Matoulek, Angerová 
 
Průběh  přijímacího řízení: 
- Komise hodnotí zejména kvalitu projektu dle anotace předložené studentem v rozsahu 
cca 1 stránky A4 a na základě osobní prezentace projektu studentem. V anotaci student 



uvede název a cíl projektu, základní hypotézy, metodologii vědecké práce (předpokládaný 
počet probandů, způsob sběru a zpracování dat), pracoviště, kde bude výzkum probíhat 
event. další spolupracující pracoviště a konzultanti. Součástí anotace musí být i předpoklad 
financování projektu.  
 
- Pro přijetí do doktorského studijního programu se za doplňující podmínku pro bonifikaci 
pokládá též uvedení konkrétnější představy o obsahu studia v příloze přihlášky, včetně 
předpokládaného školícího pracoviště a souhlasu potencionálního školitele. Účast školitele 
na přijímacím řízení je vhodná.  
 
- Komise hodnotí kvalitu projektu a průběh přijímacího řízení bodovým hodnocením 
prostřednictvím formuláře k přijímacímu řízení (návrh bude OR KR předložen ke 
schválení v souladu s jednacím řádem per rollam). 
 

9. Povinné publikační aktivity studentů:  
Dle akreditace musí být doktorand před obhajobou dizertační práce autorem nebo 
spoluautorem minimálně jedné publikace vydané nebo přijaté k tisku v impaktovaném 
časopise a současně minimálně jedné další publikace vydané nebo přijaté k tisku v 
renomovaném recenzovaném časopise. Podíl studenta na každém vydaném článku musí 
být jasně určen. Alespoň u jedné publikace musí být student prvním autorem. Články musí 
tematicky odpovídat řešené dizertační práci. OR KR upřesňuje požadavek, aby byl student 
1. autorem publikace v časopisu s IF.  
 
Všichni studenti přijatí ke studiu mají povinnost v rámci publikací uvést afiliaci k 2. LF 
UK. Jako druhou afiliaci mohou uvést pracoviště, na kterém projekt probíhal, pokud se tak 
stalo jinde než na pracovištích 2. LF UK. 
 
Všichni studenti mají povinnost prezentovat svůj projekt na Studentské vědecké konferenci 
2. LF UK ve 3., event. 5. a 7. ročníku studia. 
 

10. Požadavky na studenty v prezenční formě studia:  
Studenti se musí pod vedením školitele podílet na činnosti pracoviště, kde realizují 
výzkumný projekt (podílejí se na výuce, vedení a oponování diplomových a bakalářských 
prací, spolupracují na dalších publikačních aktivitách pracoviště) 
 

11. Různé 
Byly diskutovány podmínky studia v programu M.D. Ph.D. 
Student musí podat přihlášku nejen na 2. LF UK ale též na zdravotnické pracoviště, kde 
bude zaměstnán. (Studenti  zaměstnaní ve FN Motol podávají přihlášku u paní Kyselové, 
Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol, imunologie@lfmotol.cuni.cz) . Další informace 
k přihlášce do programu M.D.Ph.D. studentům sdělí dr. Hrušková.  

 
 
 
26.2.2019  
Zapsala Kobesová 
 
 
 


