
Zápis ze schůze OR Kineziologie a Rehabilitace 22.3.2021 
 

Online přítomní členové OR: Kobesová, Čakrt, Řasová, Kolář, Laczó, Kříž, Nováková, 
Jelen, Havlas, Kachlík, Angerová, Konečný, Matoulek 
 
1. 25.-29.1. 2021 proběhl online formou kurz Recentní výzkum v oborech kineziologie a 
rehabilitace. Zúčastnili se všichni studenti DSP – celkem 20 studentů z 1. a 2. ročníku. Další 
kurz se bude konat v roce 2023. Studentům byly předány studijní materiály jako podklady pro 
přípravu ke státní doktorské zkoušce. 
 
2. Byla definována konkrétní podoba státní doktorské zkoušky (SDZ), která se bude 
skládat ze dvou částí. Část písemná formou multiple choice testu bude zaměřená na teoretické 
znalosti v oboru Kineziologie a rehabilitace a bude vycházet z okruhů přednášených v rámci 
kurzu Recentní výzkum. Po úspěšném složení písemné části zkoušky může student přistoupit 
k části ústní, která bude zaměřena na vlastní téma práce, kterou student v doktorském studiu 
realizuje. Minimálně 4 týdny před ústní zkouškou student předloží předsedovi komise pro 
SDZ písemnou práci ve formě literární rešerše, která bude tvořit úvod budoucí disertační 
práce studenta. Tato část musí vyústit v jasné a stručné stanovení hypotéz (předpokladu co 
chce student v práci prokázat) a cíle práce (jakým způsobem bude hypotéza prokázána či 
zamítnuta). Požadovaný rozsah literární rešerše 15 – 20 stran, formát A4, písmo Times New 
Roman 12, řádkování 1,5. 
 
3. Termín přijímacích zkoušek do DSP Kineziologie a rehabilitace je 2.6. 2021, náhradní 
termín 24.6. 2021. Poslední den podání přihlášky ke studiu je 30.4. 2021. Skladba komise či 
komisí bude stanovena po 30.4. na základě počtu přijatých přihlášek. Vyzýváme školitele, aby 
motivovali potencionální uchazeče, aby se přihlásili k přijímacím zkouškám. Je žádoucí 
přijmout ke studiu dalších 10-15 studentů. 
OR doporučuje uchazečům během přijímacího pohovoru prezentovat plánovaný 
výzkumný projekt ve formě power pointové prezentace, v rozsahu max. 10 slidů 
 
4. OR schvaluje tři nové školitele v oboru Kineziologie a rehabilitace:   
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D. 
Navržené téma ke zpracování disertační práce:  
Prevence získané ploché nohy u dětí: meta-research 
 
OR budoucí školitelku upozorňuje, že v rámci disertační práce musí být zahrnuta i část 
experimentální.  Student musí v rámci DP předložit a publikovat i výsledky vlastní 
experimentální práce se vztahem k tématu meta-analýzy. 
 
Ing. Kristýna Machová, Ph.D. 
Navržená témata pro zpracování disertační práce: 
1. Vliv hipoterapie na stabilitu dětí s DMO 
2. Využití klinických testů stability pro hodnocení efektu hipoterapie u dětí 
3. Vliv hipoterapie na aktivitu autochtonní muskulatury 
 
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. 
Navržená témata pro zpracování disertační práce: 
 
1.  Srovnání změn pohybových vzorců chůze po různých typech spondylochirurgických 
operací. 



2.  Srovnání změn pohybových vzorců chůze po implantaci fixní a rotační tibiální 
komponenty TEP kolenního kloubu. 
3. Srovnání změn pohybových vzorců chůze po implantaci konvenčního a metafyzárního 
necementovaného dříku TEP kyčelního kloubu. 
 
5. Je předpoklad, že se ke studiu přihlásí dva uchazeči ze zahraničí, kteří budou realizovat 
výzkum na svých domovských pracovištích. Budou-li trvat epidemiologická opatření 
omezující cestování, OR souhlasí s přijímacím řízením u těchto uchazečů formou online.  
 
6. Pro studenty ze zahraničí budou upraveny podmínky studia následujícím způsobem:  
- Povinný předmět "Základy vědecké činnosti" – student doloží certifikát o absolvování 
programu zaměřeného na metodologii výzkumné práce a biostatistiku (který je s českým 
předmětem srovnatelný rozsahem a obsahem) v rodném jazyce, resp. v jazyce anglickém. 
- Povinný předmět Postupy a výsledky recentního výzkumu v oborech kineziologie 
a rehabilitace nahradí samostudiem na podkladě materiálů v aj které budou studentovi 
poskytnuty. Zápočet za tento předmět získá úspěšným složením písemného testu, čímž 
prokáže potřebné teoretické znalosti.  
- Další dva zápočty z povinně volitelných předmětů získá po předložení certifikátů o 
absolvování odborných kurzů se vztahem k oborům Kineziologie a rehabilitace po domluvě 
se školitelem. Školitel musí potvrdit souhlas s výběrem daných kurzů za účelem získání 
zápočtu.  
- Student musí doložit pedagogickou praxi na svém domovském pracovišti či jinde. 
- Stejně jako studenti v čj, zahraniční student musí podat žádost o grantovou podporu. Může 
žádat v ČR spolu se školitelem či ve své zemi.  
- Student musí realizovat stáž na domovském pracovišti školitele v délce nejméně jednoho 
měsíce. Toto musí doložit podepsaným potvrzením od školitele a sepsáním zprávy o 
absolvování stáže, kde popíše průběh, náplň a výsledky absolvované stáže. 
- Zahraniční student sepíše každých 6 měsíců zprávu o průběhu doktorského studia, resp. 
výzkumu. Tuto zprávu předkládá školiteli, který zprávy archivuje a na vyžádání je předává 
OR k posouzení. 
- Podmínky k absolvování státní doktorské zkoušky jsou stejné jako u studentů v čj (získání 4 
zápočtů, předložení aspoň jedné publikace v odborném recenzovaném časopise, na které se 
student podílel jako hlavní autor nebo spoluautor, přehled pedagogické praxe, zpráva o 
vykonané stáži v ČR, student musí prokázat, že podal povinnou žádost o grantovou podporu, 
před ústní částí DZ předložení rešeršní práci ve stejném rozsahu, jako platí pro studenty v čj) 
- Minimální požadavky na publikační činnost jsou stejné jako u studentů v čj: student musí 
být autorem nebo spoluautorem minimálně jedné publikace vydané nebo přijaté k tisku 
v impaktovaném časopise a současně minimálně jedné dalších publikace vydané nebo přijaté 
k tisku v renomovaném recenzovaném časopise. Souhrn IF z publikovaných prací musí být 
roven nebo vyšší 1,0. Podíl studenta na každé publikaci musí být jasně určen. Student musí 
být prvním autorem aspoň jednoho článku s IF. Články musí tematicky odpovídat řešené 
disertační práci. Je žádoucí, aby zahraniční studenti vykazovali vyšší publikační výstupy než 
minimální, čímž doloží osobní práci na projektu na svém domovském pracovišti. Školitel by 
měl být spoluautorem těchto prací, pokud tomu tak není, je vyžadováno imprimatur školitele, 
čímž školitel ručí za kvalitu, originalitu a pravost výsledků výzkumu a publikovaných prací. I 
zahraniční studenti musí uvést u všech publikací publikovaných v rámci DS afiliaci ke 
Klinice rehabilitace a TVL 2.LF UK.  
- Disertační práci zahraniční student předkládá a obhajuje v anglickém jazyce. Za disertační 
práci lze uznat i soubor publikací nebo přijatých rukopisů, opatřených integrujícím textem. 



Disertační práce musí být podána nejpozději do sedmi let od zápisu do studia (podmínka je 
stejná jako u studentů studujících v čj - dle akreditačního spisu). 
- OR doporučuje, aby školitel zajistil aktivní spolupráci zahraničního studenta s některým ze 
studentů ve DSP Kineziologie a Rehabilitace v ČR. Spolupráce studentů z ČR a zahraničí na 
společných, resp. tematicky blízkých výzkumných projektech je žádoucí.  Společné 
výzkumné, publikační a pedagogické úsilí a výměnné stáže na domovských pracovištích 
studentů z ČR a z ciziny mohou být přínosem pro studenty, školitele i celý DSP. 
 
7. OR má zájem o další školitele, kteří můžou nabídnout kvalitní témata ke zpracování 
doktorských prací a kteří přivedou ke studiu další uchazeče.  
 
8. Předpokládaný termín příští schůze OR: červen 2021 – po přijímacím řízení. 
 
Datum: 22.3.2021 
 
 
Zapsala: Kobesová 
 
 
 


