
Schůze členů OR DSP Kineziologie a rehabilitace 7.12.2021 
Přítomni: Čakrt, Kobesová, Řasová, Angerová, Jelen, Kříž, Kachlík, Konečný, Matoulek, Laczó 

Omluveni: Havlas, Kolář, Nováková 

 

1. Byl zhodnocen průběh SDZ 7.12.2022: 
- Vědomostní MC test všichni studenti složili na první nebo druhý pokus s výsledkem 

pozitivních odpovědí 70-98% (minimum pro úspěšné složení testu je 70%, student má dva 

pokusy, pokud neuspěje ani na druhý pokus, bude přezkoušen ústně v průběhu SDZ) 

Ústní část SDZ proběhla úspěšně, všichni studenti u zkoušky uspěli. 

Návrh na doplnění příštích SDZ: 
• Na začátku představí studenta školitel: Uvede základní údaje z profesního životopisu 

studenta, přehled činnosti studenta a plnění povinností v rámci DS:  

- Seznam publikací vztahujících se k DP včetně IF časopisů (školitel je zodpovědný za kontrolu 

aktuálního IF časopisu, a za kontrolu, že článek nebyl publikován v predátorském časopise) 

- Seznam konferencí, na kterých student prezentoval téma se vztahem k DP. 

- Seznam absolvovaných kurzů v rámci DSP 

- Datum a místo absolvování zahraniční stáže event. jinou aktivitu, která byla studentovi 

uznána jako absolvování zahraniční stáže 

- Datum složení zkoušky z angličtiny  

- Informace o podaném grantovém projektu - typ grantu, název, datum podání a zda bylo 

přiznáno financování, pokud ano, v jaké výši a na kolik let 

- Seznam pedagogické činnosti studenta v době doktorského studia 

- Názvy bakalářských a diplomových prací, které student v průběhu doktorského studia vedl 

či oponoval 

Pokud není školitel u SDZ studenta přítomen, tuto prezentaci provede sám student, školitel 

podpisem stvrdí pravdivost údajů v prezentaci (vytisknutá verze prezentace podepsaná 

školitelem bude odevzdána komisi před SDZ). 

• Během SDZ musí student prokázat hluboké teoretické znalosti k širšímu tématu, 

kterého se týká jeho vědecký projekt a disertační práce. Student musí prokázat plné 

porozumění tématu a musí být schopen odpovědět na odborné otázky kladné komisí 

se vztahem k tématu práce studenta. 

• Nutné je klást zásadní důraz na případný konflikt zájmů studenta, školitele, oponentů 

a předsedy komise: Oponenti a předseda komise nesmí být spoluautoři klíčových 

vědeckých publikací studenta a školitele a nesmí být spoluřešiteli stejného 

grantového projektu a nesmí být ze stejného pracoviště. 

• Otázka sdíleného prvoautorství – musí být jasně vysvětleno, proč má být publikace 

uznána studentovi jako prvoautorská. Komise bude o uznání sdíleného prvoautorství 

hlasovat.  

• Podklady studenta budou zaslány všem členům komise minimálně jeden týden před 

SDZ.  

 

2. Do prvního ročníku DSP Kineziologie a rehabilitace bylo ve školním roce 2021/22 

 přijato 13 studenů. 
 

3. Dne 6.12.2021 proběhla na Klinice rehabilitace FN Motol, informativní schůzka pro 
studenty, kteří nastoupili do 1. ročníku a pro zájemce o DSP. Studenti byli informováni o 



studijních povinnostech a způsobu organizace práce během studia. Prezentace ze schůzky 

bude umístěna na web DSP Kineziologie a rehabilitace. 

 

 

4. Termín přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 je 1.6. 2022, náhradní termín 21.6.2022. 

Složení komisí a přesný čas bude stanoven s ohledem na počet podaných přihlášek. Nejzazší 

termín podání přihlášky k přijímacímu řízení do DSP je 30.4.2022. 

Další informace k přijímacímu řízení do DSP jsou zde: 

https://www.lf2.cuni.cz/phd/doktorske-studium/prijimaci-rizeni 

 

5. Diskutovány byly podmínky pro studenty studující v AJ. OR doporučuje školiteli studenta 

studujícího v AJ, aby zajistil úzkou spolupráci mezi vybraným českým a zahraničním 

studentem nejen na poli vědecko-výzkumném, ale též z hlediska zajištění úředních formalit a 

vzájemného výměnného pobytu v rámci splnění zahraniční stáže.  

 

6. Nečinní školitelé, kteří aktuálně neškolí žádného studenta a v posledních třech letech 

neměli u přijímacího řízení žádného uchazeče budou vyřazeni ze seznamu potencionálních 

školitelů na webových stránkách DSP Kineziologie a rehabilitace. 

 

 

 

7.12.2021 

Zapsala: Alena Kobesová 

 

 

 

 


