
Zápis ze schůze OR Kineziologie a Rehabilitace 25.10.2022 
 
Přítomní členové OR:  
Kobesová, Čakrt, Řasová, Laczó, Kříž, Kachlík, Jelen, Havlas, Angerová, Konečný (připojen 
online) 
Omluvení členové OR: Kolář, Nováková, Matoulek 
Host: MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. (školitel DSP KIN REH) 
 
1. Informace o DSP na 2.LF UK k novému šk.roku 2022/23: 15 akreditovaných DSP, 
celkem 410 studentů, 166 aktivních školitelů. Diskutovány možnosti spolupráce s příbuznými 
DSP. 
 
2. Informace o DSP KIN REH: 1. ročník 15 studentů; 2. ročník 10 studentů; 3. ročník 2 
studenti; 4. ročník - 15 studentů. Celkem 42 studentů, 20 činných školitelů. V uplynulém šk. 
roce 2 studenti studia zanechali, 4x proběhla úspěšně SDZ, 2 studenti studium ukončili 
úspěšnou obhajobou.   
 
3. Informace o přípravě nového opatření děkana pro DSP na 2.LF UK: Definuje pravidla 
studia, přijímacího řízení, roli školitele, konzultanta, pravidla pro ISP, formy studia. 
Parametry SDZ, obhajob. Formát DP – sjednocení formálních požadavků a úpravy prací pro 
všechny studenty DSP 2.LF UK. Studenti a školitelé budou s definitivním zněním OD 
seznámeni.  
 
4. Diskuze k připravované novele VŠ zákona: Předpoklad snížení počtu přijímaných studentů 
do prezenčního studia v důsledku zvýšení stipendia, předpoklad snížení školitelů v souvislosti 
s nižším počtem doktorandů. Předpoklad zahájení účinnosti novely ak. rok 2024/2025.  
 
5. Schválení zavedení nového povinně volitelného předmětu: Recenzní činnost v oborech 
Kineziologie a rehabilitace od šk. roku 2023/24. Garant: MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. 
(přiložen formulář B-III- Charakteristika studijního předmětu – doktorské studium) 
 
6. Kurz Recentní výzkum v oborech kineziologie a rehabilitace proběhne16.-20.1. 2023 na 
Klinice rehabilitace a TVL 2.LF UK. Kurz je určen pro studenty 1.a. 2. ročníku DSP KIN 
REH. Vzhledem k náročnosti pedagogického obsazení se kurz bude znovu konat až ve šk. 
roce 2024/25. 
 
7. Publikační činnost: doporučení všem školitelům a studentům - před odesláním 
manuskriptu do vědeckého časopisu zkontrolovat, zda se nejedná o predátorský časopis. 
Preferovat časopisy Q1, Q2. 
 
8. Zahraniční stáže: studenti musí po dobu studia absolvovat minimálně 4 týdenní zahraniční 
stáž. V současné době, kdy cestování není omezeno už není důvod stáže odpouštět či 
nahrazovat jinou činností. Nutné je studenty podpořit, aby stáž vykonali. Pro financování stáží 
doktorandů lze žádat z Fondu mobility,  Erasmus +, 4EU+ minigrant, GAUK aj.  
 
9. Zahraniční studenti:  
T.č. jsou ke studiu DSP Kineziologie a rehabilitace zapsáni 2 studenti ze zahraničí. 
Student doloží report své činnosti školiteli jednou za 3-6 měsíců. 
Povinné kurzy lze nahradit jinými kurzy se vztahem k tématu disertační práce, po domluvě se 
školitelem.  



Student musí doložit potvrzení o absolvování kurzu základů vědecké činnosti v rozsahu a 
obsahu srovnatelném s kurzem v ČR. 
Předmět Recentní výzkum v oborech kineziologie a rehabilitace - studentovi budou 
poskytnuty stud. materiály v AJ. Test student 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. 
Potvrzení o zkoušce z AJ uznávanými certifikáty: např. FCE, TOEFL. Rodilí mluvčí a ti, kteří 
studovali pregraduálně v angličtině zkoušku skládat nemusí. Potvrdí prostřednictvím 
nostrifikace diplomu o absolvování pregraduálního studia v AJ. 
Student musí absolvovat měsíční stáž v ČR na pracovišti školitele nebo na jiném pracovišti 
dle výběru školitele a studenta se vztahem k tématu práce studenta.  Stáž na pracovišti 
školitele je možno rozdělit, nemusí být měsíc v kuse, je to ale preferovaná forma.  
U zahraničních studentů není vyžadováno vedení či oponování diplomových a bakalářských 
prací, doporučeno je navýšit počet publikací nad rámec povinných. 
 
10. Upozornění na nutnost administrace a hodnocení ISP v SIS ve stanovených termínech. 
Student, školitel, OR - Uzavření ISP na všech úrovních do 31.10. 2022. 
 
11. Studenti 1. ročníků: Ve šk. roce 2022/23 se zapsalo 15 studentů do 1. ročníku DSP KIN 
REH.  2 měsíce po zápisu má student povinnost předložit ISP oborové radě.   
 
12. Schválení žádosti Mgr. Terezy Štverákové o vykonání SDZ. Komise schválena. 
Předpokládaný termín SDZ pátek 13.1.2023  
 
13. Schválení žádosti MUDr. Jakuba Jačiska o vykonání SDZ. Komise schválena.  
Předpokládaný termín SDZ úterý 17.1.2023  
 
14. Schválení žádosti MUDr. Karolíny Giannelli o vykonání obhajoby disertační práce. 
Komise schválena.  Předpokládaný termín obhajoby úterý 17.1.2023  
 
15. Schválení žádosti doc. MUDr. Lukáše Hrubana, Ph.D., MBA o pozici školitele v DSP 
Kineziologie a rehabilitace. 
 
16. Předpokládaný termín dalšího jednání OR - v období přijímacích zkoušek - začátkem 
června 2023. Termín bude upřesněn 
 
 
25.10.2022 
 
Zapsala: A. Kobesová 
 
 
 
  
 
 


