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Studijní program kineziologie a rehabilitace je zam??en na v?deckou a výzkumnou ?innost v oblasti
lidského pohybu. Zájemci o tento SP mohou být absolventi magisterských studijních program? fyzioterapie,
absolventi léka?ských ?i zdravotn?-sociálních fakult a dalších fakult s biomedicínskými SP se zájmem o
v?deckou ?innost. Program doktorského studia v kineziologii a rehabilitaci navazuje hlavn? na magisterské
studium medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, a p?ípadn? dalších magisterských ?i inženýrských obor?,
jejichž v?decké poznatky jsou v praxi v rehabilitaci využívány (nap?. biomedicínská a klinická technika,
biomedicínské inženýrství, protetika, biokybernetika, robotické a informa?ní technologie). SP se zam??uje
na objektivizaci fyziologických parametr? lidské motoriky, identifikaci p?í?in motorických poruch a možností
terapeutického ovlivn?ní. Metodologie jednotlivých výzkumných projekt? bude p?izp?sobena konkrétním
cíl?m dané práce, p?ístrojovému vybavení školicího pracovišt? a výzkumn?-profesnímu zam??ení školitele
a studenta.
Podmínky k p?ijetí ke studiu
Pro p?ijetí ke studiu do studijních program? musí uchaze? spl?ovat obecné podmínky podle § 48 zákona ?.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm?n? a dopln?ní dalších zákon?. Podmínkou p?ijetí do studijního
programu je zejména:
úsp?šné ukon?ení magisterského stupn? vysokoškolského vzd?lání,
?ádn? vypln?ná p?ihláška spolu s pot?ebnými doklady, odevzdaná ve stanoveném termínu.
Povinné p?ílohy k p?ihlášce:
stru?ný odborný životopis s podpisem,
doklady o vzd?lání (kopie diplomu v?etn? dodatku, p?ípadn? potvrzení studijního odd?lení),
anotace výzkumného projektu s plánem finan?ního zajišt?ní, s podpisem školitele,
doklad o zaplacení poplatku (výpis z ú?tu).

P?edpoklady a pr?b?h p?ijímacího pohovoru
P?ed p?ijímacím ?ízením uchaze? konsultuje potencionálního školitele dle vlastního výb?ru. Školitel musí
být odsouhlasen oborovou radou DSP Kineziologie a rehabilitace. Seznam akreditovaných školitel? viz níž.
Spolu se školitelem zvolí uchaze? téma diserta?ní práce a sepíše krátkou anotaci projektu s d?razem na
popis metodologie vlastní v?decké práce. Anotaci uchaze? odevzdá spolu s p?ihláškou ke studiu. Uchaze?
se dostaví k p?ijímacímu ?ízení spolu se svým školitelem. Uchaze? vykoná p?ijímací zkoušku p?ed komisí
p?íslušné OR. Základem p?ijímacího pohovoru je diskuse o projektu diserta?ní práce. Hodnocenými kritérii

jsou: kvalita p?edloženého projektu, plán finan?ního zajišt?ní, motivace ke studiu a p?edchozí aktivity v
daném oboru (ú?ast na konferencích, publikace, pedagogické aktivity a další). Pro kladný výsledek
p?ijímacího ?ízení musí uchaze? prokázat základní orientaci v oboru kineziologie a rehabilitace, obhájit
zvolené téma a prokázat p?edpoklady k v?decké práci, která vyústí v minimáln? dva v?decké ?lánky
publikované v recenzovaných ?asopisech.
Studijní povinnosti
P?edložit oborové rad? studijní plán sestavený s ohledem na téma diserta?ní práce a odsouhlasený
školitelem v pr?b?hu prvního ro?níku dle studijního ?ádu.
V prvním ro?níku musí student absolvovat povinný p?edm?t Základy v?decké ?innosti.
V druhém ro?níku studia musí absolvovat povinný p?edm?t Recentní výzkum v oborech kineziologie a
rehabilitace.
Za celou dobu studia musí absolvovat nejmén? dva další p?edm?ty ze skupiny povinn? volitelných
p?edm?t? dle vlastního výb?ru a po konzultaci se školitelem. Seznam p?edm?t? je uveden níže. Pro
absolvování p?edm?tu a získání kreditu student kontaktuje garanta p?edm?tu. Po schválení oborovou
radou je možné za?adit též p?edm?ty z nabídky jiných doktorských SP na vysokých školách v ?R nebo
v zahrani?í.
Složení zkoušky z p?edm?tu Angli?tina pro doktorandy v prvních dvou letech studia. Zkoušku z
anglického jazyka m?že student nahradit sepsáním písemné studie k rozprav? o diserta?ní práci a
rozpravou nad ní v anglickém jazyce. V p?ípad?, že student p?edloží mezinárodn? platný certifikát o
složení zkoušky z anglického jazyka, bude tento certifikát akceptován namísto zkoušky.
Státní doktorská zkouška
Cílem státní doktorské zkoušky (SDZ) je ov??ení ší?e a kvality znalostí studenta, jeho zp?sobilosti
osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tv?r?ím zp?sobem využívat ve vztahu ke zvolenému oboru
doktorského studijního programu a tématu diserta?ní práce. Sou?ástí SDZ je i diskuse o problematice
diserta?ní práce. Podmínkou konání státní doktorské zkoušky je spln?ní alespo? ?ty? p?edm?t? ze
schváleného studijního plánu.
Státní doktorská zkouška se koná p?ed zkušební komisí pro SDZ, kterou navrhuje p?edseda oborové rady
Kineziologie a rehabilitace. Po projednání v oborové rad? ji jmenuje d?kan 2. LF UK. Zkušební komise je
nejmén? p?ti?lenná.
Požadavky na absolvování stáží
Sou?ástí studijních povinností v doktorském studijním programu Kineziologie a rehabilitace je absolvování
?ásti studia na zahrani?ní instituci v délce nejmén? jednoho m?síce nebo ú?ast na mezinárodním tv?r?ím
projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahrani?í nebo jiná forma p?ímé ú?asti studenta
na mezinárodní spolupráci.
Financování v?decké ?innosti v rámci DSP
B?hem prvního ?i druhého ro?níku studia bude vyžadováno, aby student prezen?ní i kombinované formy
podal žádost o ud?lení grantu u interní grantové agentury UK, p?ípadn? u agentury pro zdravotnický
výzkum ?R.

Požadavky na publika?ní a tv?r?í ?innost
Publika?ní ?innost:
Doktorand musí být p?ed obhajobou diserta?ní práce autorem nebo spoluautorem minimáln? jedné
publikace vydané nebo p?ijaté k tisku v impaktovaném ?asopise a sou?asn? minimáln? jedné další
publikace vydané nebo p?ijaté k tisku v renomovaném recenzovaném ?asopise. Souhrn IF z publikovaných
prací musí být roven nebo vyšší 1.00. Podíl studenta na každém vydaném ?lánku musí být jasn? ur?en.
Student musí být prvním autorem aspo? jednoho ?lánku s IF. ?lánky musí tématicky odpovídat ?ešené
diserta?ní práci.
Autoreferát k diserta?ní práci:
Tv?r?í odborná ?innost je prezentována vypracováním autoreferátu a jeho obhajobou p?i rozprav? o
diserta?ní práci, p?i které je stanovena definitivní nápl? diserta?ní práce. Student musí p?edložit
autoreferát nejpozd?ji ?ty?i týdny p?ed vykonáním státní doktorské zkoušky. P?edm?tem je:
shrnutí stavu ?ešení tématu diserta?ní práce ve sv?t?;
dosavadní výsledky ?ešení tématu diserta?ní práce studentem (m?že být nahrazeno souborem
publikovaných prací studenta);
návrh dalšího postupu p?i p?íprav? diserta?ní práce.
Diserta?ní práce
Doktorand po p?edchozím složení SDZ odevzdává pro zapo?etí ?ízení k obhajob? svoji diserta?ní práci.
Diserta?ní práce je výsledkem ?ešení konkrétního v?deckého úkolu; prokazuje schopnost doktoranda
samostatn? tv?r?ím zp?sobem pracovat a musí obsahovat p?vodní a autorem diserta?ní práce
publikované nebo k uve?ejn?ní p?ijaté výsledky v?decké práce. Diserta?ní práce je psána v jazyce
?eském, slovenském nebo anglickém. Za diserta?ní práci lze uznat i soubor publikací nebo p?ijatých
rukopis?, opat?ených integrujícím textem. Diserta?ní práce musí být podána nejpozd?ji do sedmi let od
zápisu do studia.
Další studijní povinnosti
Sou?ástí individuálního studijního plánu je rovn?ž zapojení do v?decko-výzkumných aktivit na základ?
dohody se školitelem. U student? prezen?ní formy studia je sou?ástí individuálního studijního plánu
pedagogická praxe. Preferováno je zapojení do výuky p?edm?t? souvisejících se zam??ením studia.
Výjimky z této pedagogické praxe povoluje vedoucí školicího pracovišt? po dohod? se školitelem.
Povinné p?edm?ty
1. ro?ník studia: Kurz základ? v?decké ?innosti.
Garant: doc. MUDr. Ji?í Bronský, Ph.D.
2. ro?ník studia: Recentní výzkum v oborech kineziologie a rehabilitace
Garant: doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Povinn? volitelné p?edm?ty: student musí b?hem studia získat kredit alespo? ze dvou následujících
p?edm?t? dle vlastního výb?ru s ohledem na zam??ení tématu DP.

1. Funk?ní vyšet?ení a terapie pacient? s bolestmi pohybového aparátu
Garant: doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
2. Principy neurorehabilitace
Garant: doc. PhDr. Kamila ?asová, Ph.D.
3. Vývojová kineziologie
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolá?, Ph.D.
4. Patofyziologie a lé?ba bolesti
Garant: doc. MUDr. Ji?í Kozák, Ph.D.
5. Funk?ní vyšet?ení a rehabilitace d?tí
Garant: as. PhDr. Marcela Šafá?ová, PhD.
6. Kineziologie dolní kon?etiny a ch?ze
Garant: doc. MUDr. Ivan Va?eka, Ph.D.
7. Vyšet?ení a terapie pacient? se spastickou parézou
Garant: as. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
8. Vyšet?ení a lé?ba u pacient? s Parkinsonovou nemocí
Garant: as. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
9. Vyšet?ení a rehabilitace pacient? s poruchami stability
Garant: doc. PhDr. Ond?ej ?akrt, Ph.D.
10. Pokroky v interprofesním p?ístupu k vyšet?ení a rehabilitaci pacient? po poškození mozku
Garant: as. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
11. Pokroky ve vyšet?ení a multidisciplinární terapii pacient? po poškození míchy
Garant: doc. MUDr. Ji?í K?íž, Ph.D.
12. Myoskeletální postupy v moderní rehabilitaci
Garant: doc. MUDr. Eva Va?ásková, Ph.D.
13. Pohybová aktivita u pacient? s obezitou
Garant: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
14. Respira?ní fyzioterapie v klinických souvislostech
Garant: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
15. Fyziologické základy funk?ního vyšet?ení a pohybové terapie u pacient? s civiliza?ními chorobami
Garant: doc. MUDr. Ji?í Radvanský, CSc.
16. Individuální ortoticko protetické pom?cky
Garant: Ing. Pavel ?erný, Ph.D.
Seznam školitel? s návrhy témat diserta?ních prací
as. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA , 1. LF UK,
Spolupráce fyzioterapeuta, gynekologa a psychologa p?i lé?b? neplodnosti
Diagnostika a terapie kognitivních funkcí u pacient? po poškození mozku
Stanovení ?eských norem vybraných standardizovaných test? využitelných v ergoterapii k diagnostice
funkce horních kon?etin

doc. PhDr. Ond?ej ?akrt, Ph.D., 2. LF UK,

Hodnocení dynamiky vestibulární kompenzace u rehabilitovaných pacient? po resekci vestibulárního
schwannomu
Poruchy stability a jejich rehabilitace u pacient? s onemocn?ním moze?ku
Vliv kochleární implantace na funkci vestibulárního systému

as. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D., 1. LF UK,
Spastická paréza u cévní mozkové p?íhody
Spastická paréza u roztroušené sklerózy mozkomíšní
Možnosti objektivizace klinických p?íznak? Parkinsonovy nemoci a jejich terapeutické ovlivn?ní
doc. MUDr. Alena Kobesová Ph.D., 2. LF UK,
Vliv regulace nitrob?išního tlaku na stabiliza?ní funkci trupu
Vztah mezi schopností regulace nitrob?išního tlaku a chronickými bolestmi páte?e
Vztah mezi schopností regulace nitrob?išního tlaku a dysfunkcí zažívacího traktu
Objektivizace vertebro-viscerálních funk?ních vztah?
Objektivizace posturálních funkcí u pacient? s chronickým algickým vertebrogenním syndromem
Standardizace funk?ních posturálních test?
Vliv rehabilita?ní terapie na subjektivní obtíže pacient? s d?di?nou neuropatií
prof. PaedDr. Pavel Kolá?, Ph.D., 2. LF UK,
Vztah mezi posturální a viscerální funk?ní patologií
Posturální funkce v etiologii morfologických poruch pohybového aparátu
Percep?n?-gnostické funkce a jejich vztah k funkcím praktickým
doc. MUDr. Ji?í Kozák, Ph.D., 2. LF UK,
Komplexní bolestivý regionální syndrom
doc. MUDr. Ji?í K?íž, Ph.D., 2. LF UK,
Korelace mezi schopností akrální segmentální hybnosti, mírou spasticity a stupn?m dosažené lokomoce
Dysfunkce autonomního nervového systému po poran?ní míchy
Sledování vývoje spastického motorického chování u spinálních pacient?
Sledování metabolických poruch po poran?ní míchy
Mgr. Stanislav Macha?, Ph.D., 2. LF UK,

Využití sonografie pro cílené p?ístupy v rehabilitaci
Možnosti sonografie ve stanovení rizika rozvoje dysfunkcí hybného systému
Využití principu mirror therapy u pacient? s komplexním regionálním bolestivým syndromem
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., 1. LF UK,
Obezita, diabetes a vliv zm?ny t?lesné hmotnosti na hybný systém
MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.,1. LF UK,
Muskuloskeletální ultrasonografie v rehabilita?ním léka?ství
doc. MUDr. Ji?í Radvanský, CSc., 2. LF UK,
Pohybový režim a kostní hustota u bývalých závodních gymnastek
doc. PhDr. Kamila ?asová, Ph.D., 3. LF UK,
Nastartování angiogeneze pomocí vakuov?-kompresní terapie u diabetik? s kritickou kon?etinovou
ischemií
Možnosti využití virtuální reality ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
MUDr. Michal ?íha, Ph.D., MBA (ÚVN),
Epidemiologie, prevence, diagnostika a lé?ba vertebrogenních onemocn?ní
Epidemiologie, diagnostika a lé?ba spastické parézy
Využití roboticky asistované rehabilitace, funk?ní elektrické stimulace, dynamických dlah a statických
progresivních ortéz v lé?b? ortopedických a neurologických pacient?
doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., 2. LF UK,
Dynamika hrudníku u pacient? s CHOPN, její ovlivn?ní pomocí inspira?ních a exspira?ních trenažér? a
pom?cek
Trénink dýchacích sval? jako sou?ást komplexní rehabilitace pacient? s cystickou fibrózou
as. PhDr. Marcela Šafá?ová, Ph.D., 2. LF UK,
Sledování vývoje retarda?ního kvocientu u d?tí se spastickou formou d?tské mozkové obrny lé?ených
neurofyziologickými rehabilita?ními postupy
Objektivizace selektivní hybnosti akrálních segment? dolních kon?etin u pacient? s d?tskou mozkovou
obrnou
Objektivizace postup? funk?ního vyšet?ení a komplexní terapie u pacienta s DMO ve v?ku 0–20 let
?eské normy pro ch?zové testy ve v?ku 6–15 let
?eské normy pro testy jemné motoriky ve v?ku 6–15 let

doc. MUDr. Eva Va?ásková, Ph.D., LF HK UK,
Reparace po cévní mozkové p?íhod? – úloha hodnocení funk?ních schopností a aktivit v programu
lé?ebné rehabilitace
doc. MUDr. Ivan Va?eka, Ph.D.,
Prognóza samostatné ch?ze po amputaci dolní kon?etiny
Složení oborové rady DSP Kineziologie a rehabilitace
P?edsedkyn? OR, garantka SP:
doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., 2. LF UK
?lenové OR:
doc. PhDr. Ond?ej ?akrt, Ph.D., 2. LF UK
prof. PaedDr. Pavel Kolá?, Ph.D., 2. LF UK
doc. MUDr. Ji?í K?íž, Ph.D., 2. LF UK
doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D., 2. LF UK
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., 1. LF UK
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., LF MU
doc. PhDr. Kamila ?asová, Ph.D., 3. LF UK
doc. MUDr. Eva Va?ásková, Ph.D., LFHK UK
Požadavky pro za?azení mezi školitele OR Kineziologie a rehabilitace
1. stru?ná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím pracovišt?,
2. strukturovaný profesní životopis,
3. vypln?ný Dotazník C,
4. žadatel musí mít minimáln? t?i publikace s IF za posledních p?t let, p?i?emž žadatel musí být bu?
prvním, posledním, nebo korespondujícím autorem dvou z t?chto publikací,
5. seznam impaktovaných publikací za posledních 10 let,
6. návrh na 1–3 v?decká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium.
Podepsané podklady pošlete poštou na Odd?lení Ph.D. studia 2. LF UK elektronicky i písemn?.
PhDr. Marta Hrušková
Odd?lení PhD studia 2. LF UK
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
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