
Zápis ze schůze OR Kineziologie a Rehabilitace 4.3.2020 

 

Přítomní členové OR:  

Kobesová, Čakrt, Řasová, Laczó, Kříž, Nováková, Kachlík, Jelen, Havlas, Řasová, Angerová 

 

Omluvení členové OR: Vaňásková, Kolář 

 

1. Stanovení data přijímacího řízení:  
Řádný termín stanoven na 3.6. 2020.  

Náhradní termín stanoven na 24.6. 2020  

Datum se může změnit v závislosti na aktuální epidemiologické situaci, nařízení vlády ČR, 

rektora UK a děkana 2.LF UK. Aktuální informace k přijímacímu řízení budou uvedeny na 

webu UK a 2.LF UK 

2.  Předpokládaný počet přijímaných studentů do akad. roku 2020/21 byl stanoven 

s ohledem na počet a kapacitu školitelů na 15. 

Jeden školitel by neměl vést víc než 5 studentů, a to dohromady v rámci všech oborových rad 

UK. 

3. Kritéria hodnocení přijímacího řízení: na základě posouzení projektu, který byl OR 

odevzdán již před přijímacím řízením a na základě průběhu ústního přijímacího řízení a 

následného bodového hodnocení (viz přiložený vzor protokolu o přijímacím řízení). Pro 

úspěšném absolvování přijímacího řízení musí být uchazeči uděleno minimálně 12 bodů. Ke 

studiu bude přijati uchazeči, kteří získají nejvyšší počet bodů a umístí se na 1.-15. místě 

4.  Povinný kurz Recentní výzkum v oborech kineziologie a rehabilitace se bude konat na 

Klinice rehabilitace a TVL v termínu – 25.-29.1. 202. Přesný harmonogram kurzu bude 

zveřejněn v průběhu října 2020. 

5. Diskutovány byly okruhy otázek ke státní závěrečné doktorské zkoušce.  Zkouška bude 

zaměřená na tematické okruhy vycházející z individuálního studijního plánu a vymezené 

školitelem a na témata probíraná v rámci kurzu Recentní výzkum v oborech kineziologie a 

rehabilitace, a to s ohledem na zaměření disertační práce studenta. 

6. Aktualizovány byly požadavky pro absolvování státní doktorské zkoušky:  

- Splnění individuálního plánu včetně získání 4 kreditů (dva z povinných kurzů a dva volitelné).  

- Složení státní zkoušky z anglického jazyka (nebo doložení mezinárodně platného certifikátu 

o úspěšném složení zkoušky z AJ) 

- Vykonání zahraniční odborné stáže  

- Současně s přihláškou ke státní doktorské zkoušce student odevzdá: 

 Kopii aspoň jedné publikace v odborném recenzovaném časopise, na které se student 

podílel jako hlavní autor nebo spoluautor. 

 Přehled svojí pedagogické praxe. Student musí prokázat vedení alespoň jedné 

diplomové nebo bakalářské práce 

 Zprávu o vykonané zahraniční stáži nebo o účasti na mezinárodním tvůrčím projektu 

s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé 

účasti studenta na mezinárodní spolupráci. 

 Autoreferát k disertační práci v rozsahu 2-3 stran shrnující dosavadní výsledky řešení 

tématu disertační práce a plán dalšího postupu při přípravě disertační práce. 

Autoreferát k disertační práci: 

Tvůrčí odborná činnost je prezentována vypracováním autoreferátu a jeho obhajobou 

při rozpravě o disertační práci, při které je stanovena definitivní náplň disertační práce. 

Student musí předložit autoreferát nejpozději 4 týdny před vykonáním státní doktorské 

zkoušky. 

 



Předmětem je: 

– shrnutí stavu řešení tématu disertační práce ve světě; 

– dosavadní výsledky řešení tématu disertační práce studentem (může být nahrazeno 

souborem publikovaných prací studenta); 

– návrh dalšího postupu při přípravě disertační práce. 

 Student musí prokázat, že podal povinnou žádost o grantovou podporu (žádost musí 

každý student podat aspoň 1x za studium, nepřiznání grantové podpory studentovi 

nebrání ve složení SDZ ani v obhajobě) 

6. Aktualizovány byly podmínky připuštění studenta k obhajobě DP: 

- Vykonání SDZ  

- Doktorand musí být před obhajobou disertační 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. 

Souhrn IF z publikovaných prací musí být roven nebo vyšší 1.00. Podíl studenta na každém 

vydaném článku musí být jasně určen. Student musí být prvním autorem aspoň jednoho článku 

s IF. Články musí tematicky odpovídat řešené disertační práci. 

- Disertační práce je psána v jazyce, ve kterém je sepsána akreditace, tj. v jazyce českém nebo 

anglickém.  

- Disertační práce musí odpovídat požadavkům na Závěrečné práce dle opatření děkana 2.LF 

UK. Dizertační práce by měla být sepsána minimálně na 60-80 normostranách,  (až 144000 

znaků včetně mezer) bez citované literatury a příloh.  

- Za disertační práci lze uznat i soubor minimálně 4 monotematicky zaměřených publikací nebo 

přijatých rukopisů, opatřených integrujícím textem.  Tento typ práce by měl obsahovat 

minimálně 30-40 normostran (až 72000 znaků včetně mezer) bez citované literatury a příloh. 

 - Disertační práce se předkládá oborové radě prostřednictvím oddělení děkanátu, a to buď v 

klasické formě, nebo ve formě monotematicky zaměřeného souboru nejméně 4 vědeckých 

publikací, vztahujících se k tématu. Práce musí být podána nejpozději šest měsíců před 

ukončením studia. 

7. Stanoveny byly podmínky pro zahraniční studenty, kteří nežijí v ČR. 

- Uchazeči OR doporučuje podat přihlášku po osobní domluvě se školitelem  

- Osobní účast uchazeče je nutná na: přijímacím řízení, státní doktorské zkoušce a na obhajobě 

dizertační práce. 

- Student musí v průběhu studia absolvovat minimálně tříměsíční studijně výzkumný pobyt na 

pracovišti školitele. O stáži musí student sepsat zprávu pro OR, kterou podepíše školitel. 

- Student hradí cestovní, ubytovací a další výlohy  z vlastních zdrojů. Zažádat může o finanční 

podporu např. v rámci programů ERASMUS, ERASMU (+), Fond Mobility atd.  

- Rodilý mluvčí nemusí absolvovat zkoušku z angličtiny. Studenti z jiných zemí doloží 

mezinárodně platný certifikát o úspěšném složení zkoušky z anglického jazyka. 

- Kredit za předmět Kurz základů vědecké činnosti může student získat doložením o úspěšné 

absolvováním podobně zaměřeném předmětu na domácí univerzitě. 

- Kredit za předmět Recentní výzkum v oborech kineziologie a rehabilitace nahradí sepsáním 

rešeršní práce v rozsahu 10-15 stran. Téma určí školitel s ohledem na aspekty současného 

výzkumu v oboru Kineziologie a rehabilitace s vazbou na téma dizertační práce studenta. 

Studujícím v angličtině, kteří žijí v zahraničí, budou předány studijní materiály z předmětu 

„Recentní výzkum v oborech kineziologie a rehabilitace“ jako podklad pro samostudium a pro 

absolvování SDZ. 

8. Byla schválena žádost doc. Matoulka o členství v OR Kineziologie a rehabilitace. Žádost 

bude postoupena ke schválení VR 2.LF UK  

 

 



9. Aktualizace seznamu školitelů a témat disertačních prací proběhne do konce dubna 

Seznam školitelů s návrhy témat disertačních prací 

Každý školitel je zodpovědný za aktualizaci na školní rok 2020/2021. O změnách informuje 

každý školitel Dr. Hruškovou která zajistí aktualizaci témat na webových stránkách DSP KIN 

REH 

10. Nehabilitovaní školitelé: by neměli vést více než jednoho PhD studenta, pokud je 

nehabilitovaný školitel řešitelem grantu, může vést celkem 2 doktorandy. Nehabilitované 

školitele musí schvalovat VR 2. LF UK.  

10. doc Kříž informoval o parametrech žádostí o GAUK v rámci Oborové rady lékařských 

věd 

12. Stanovení termínu příští schůze OR: 3.6. 2020.  

 

 

4.3.2020 Zapsala: Kobesová 

https://www.lf2.cuni.cz/phd-studium/skolitele-doktorskeho-studia

