
 Zápis z jednání OR DS KIN 13. června 2018 

  

Přítomni:  

Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 

Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. 

Doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 

Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc 

Doc. Ing. Eva Čáslavová,CSc. 

Doc Ing. František Zahálka, Ph.D. 

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 

 

Omluveni:  

Prof MUDr. Ondřej Šeda, Ph. D. 

Doc. Mgr. Ladislav Čepička 

 

Program: 

1) Úvod, představení  nových členů oborové rady.  

2) Hodnocení DS studia na UK 

3) Vznik koordinačních rad na UK 

4) Výsledky přijímacího řízení do DS. 

5) Specifikace povinností studentů v doktorských studijních programech na UK FTVS 

6) Žádosti studentů 

 

- Úvod:  

 Předseda OR představil nové členy oborové rady a upozornil na materiály spojené 

s fungováním OR. Zejména na nový „Manuál doktorského studia“ , který shrnuje zásady 

realizace PhD studia.  

 

2. Hodnocení doktorského studia 

 Předseda OR přednesl závěry hodnocení OR na UK., které se stává jednou z priorit vedení 

UK.  Efektivita doktorského studia bude podstatnou součástí zájmu pana rektora. Bylo 

konstatováno že:  

- Neúměrná délka studia, většina doktorandů končí 8. nebo 9. rok. Méně než 10% 

studentů končí své studium ve standardní době studia.  

-je třeba sjednocovat požadavky na studenty zejména v příbuzných oborech 

- je nezbytné zvýšit úroveň přijímacího řízení, věnovat větší pozornost při výběru 

uchazečů do DS.  

-  nutností je i nově definovat nároky na publikační výstupy, unifikovat požadavky 

disertační práce, zejména u příbuzných oborů 



 -  Je třeba  revidovat nároky na školitele a školící pracoviště 

3. Vznik koordinační rad UK 

 V rámci snah o zkvalitnění doktorského studia na UK dochází ke vzniku koordinačních rad, 

jako sdružení oborových rad obdobných studijních programů. Cílem je:  

-  vytvořit koordinační platformu určenou pro předsedy OR  

- přispět ke zvýšení úspěšnosti doktorského studia, pomocí sjednocování nároků na 

doktoranda 

-  pokud možno, v rámci koordinační rady, sjednotit požadavky přijímacího řízení na 

jednotlivých fakultách,, požadavky na disertační práce, nároky na školitele 

- každá koordinační rada je tvořena předsedou oborové rady. FTVS nebude  navrhovat dalšího 

zástupce do těchto rad.. 

- FTVS je členem koordinační rady Biomedicíny a koordinační rady Společenských věd. 

 

K předneseným informacím následně diskutovali členové OR 

Doc. Zahálka: zdůraznil nutnost okamžitě se přihlásit k těmto změnám.  Pravidelné  

hodnocení kvality studia.  Při přijímacím řízení   klást důraz na  minulé článkových i 

konferenčních zkušeností. Doktorandi by měli mnohem více podporovat vědeckou činnost 

školícího pracoviště 

Doc. Heller: zmínil nedostatečnou systematičnost ze strany rektorátu, který jako poradní 

orgán neumí přinutit fakulty ke spolupráci 

Doktor Barták: jako nový člen OR zkušenost z 1. lékařské fakulty, drží se biomedicínských 

standardů. 

Z diskuse vyplynuly požadavky na další činnost OR  

- stanovení nároků na školitele a školitelské pracoviště 

-  stanovení nároků na školitele, na publikační výstupy a disertační práce v souvislosti 

s novým systémem hodnocení vědy. 

-  zvýraznit roli OR jako hodnotitele kvality při hodnocení plnění ISP 

- aktualizovat seznam školitelů 

-  vyžadovat plnění studijních povinností ve termínech stanovených v ISP 

-  věnovat maximální pozornost posuzování ISP nově nastupující studentů 

Byla diskutována nutnost uspořádání semináře školitelů a uloženo doc. Petrovi tento 

seminář uspořádat pro školitele obou doktorských studijních programů. 

 Termín září- říjen  2018 

 

4. Výsledky přijímacího řízení 

 

Předseda přijímací komise profesor Waic prezentoval průběh přijímacího řízení pro rok 

2018 

- 34 uchazečů 

- 4 se nedostavili 

- 20 návrhů na přijetí 



- 10 návrhů na nepřijetí. 

Výsledky jsou uvedeny na konci zápisu. 

  

Ze zkušeností s realizovaným přijímacím řízením prezentovaným předsedou komise 

vyplynulo:.  

Mechanismus jedné komise se osvědčil a měl by být zachován. 

 Některá kritéria jsou podle názoru předsedy komise nevyhovující například:  

 Kriterium Vztah tématu školitele“ je diskutabilní. Uchazeč není povinen mít školitele 

Kolonka „ Publikační činnost“ by se mohla změnit.  

Když má člen komise u přijímacího řízení svého svěřence, nemůže být členem komise, což 

dělá potíže při sestavování komise 

 Návrh: nemusí být přítomen při pohovoru svého uchazeče. 

 OR doporučuje zapracovat některé podněty do připravovaných podmínek pro přijímací řízení 

(zodpovídá proděkan pro vědu a dokt. studium) 

 

Diskuse: 

doc. Zahálka:  

 Verbální projev při pohovoru není měřítko kvality projektu a důvod snížit body (neznamená 

to, že uchazeč nebude kvalitní vědecký pracovník) Je třeba hlavně dát důraz na předchozí 

vědeckou činnost 

Závěr: 

OR doporučuje zapracovat některé podněty do připravovaných podmínek pro přijímací řízení 

(zodpovídá proděkan pro vědu a dokt. studium Termín srpen 2018). Oborová rada se následně 

vyjádří k těmto k podmínkám 

 Nově jmenovaní školitelé doktorského studia  by měli odpovídat kritériím, doporučeným OR. 

 

5. Specifikace povinností studentů v doktorských studijních programech na UK 

FTVS 

  Doc. Petr představil opatření, které blíže specifikuje povinnosti doktorandů 

Záměrem je zařadit pedagogickou a administrativní činnost-jako povinnou součást ISP. 

Zanesení této povinnosti musí kontrolovat jak vedoucí školícího pracoviště tak OR.  

Pedagogická činnost (na seminářích, praktických cvičeních, výukových kurzech) 

 Navržený povinný rozsah: 

Prezenční forma studia: 70-100 výukových hodin za akademický rok 

Kombinovaná forma studia: 20-40 výukových hodin za akademický rok 

Pedagogicko- vědecká činnost (výpomoc na realizaci projektů jiných studentů doktorského a 

pregraduálního studia, participace na akcích katedry a fakulty – semináře, workshopy, 

konference, návštěvy zahr. hostů, běžné činnosti spojené se studiem a výzkumem. 



Povinný rozsah: 

Prezenční forma studia: 250 - 300 hodin za akademický rok 

Kombinovaná forma studia: 60 – 80 hodin za akademický rok 

Studentovi nepřináleží odměna. Možnost mimořádného stipendia přiděluje proděkan pro vědu 

a výzkumnou činnost na návrh vedoucího pracoviště a školitele.  

Navržený způsob evidence: předtištěný formulář, student provádí evidenci průběžně za každý 

kalendářní měsíc. Pravidelná měsíční evidence, podepsaná školitelem a vedoucím pracoviště, 

musí být studentem kdykoli na vyžádání doložen na vědecké oddělení.. Tato činnost musí být 

součástí ISP. 

OR doporučuje projednat tuto problematiku na plánovaném semináři školitelů 

Členové OR  mohou zaslat případné  připomínky k tomuto bodu do 25. 6.2018  

OR pověřuje doc. Petra aktualizací seznamu školitelů. Ten kdo nemá doktoranda nemůže 

figurovat na seznamu školitelů. Termín: konec června.  

6. Různé  

 GDPR: pan proděkan se pověřuje úkolem zjistit  jaký bude dopad této  směrnice do 

fungování OR. Co vše se může elektronicky posílat? Jak bude probíhat hlasování? Termín: do 

příští porady OR 

 

 Žádosti studentů: 

 

Mgr. Dušan Blažek – změna názvu disertační práce, změna školitele 

1. Přejmenování závěrečné práce z názvu: Mechanické podpůrné prostředky axiálního 

systému člověka a způsob ventilace, jako proměnné výstupního svalového výkonu 

v bench pressu“, na „Vliv dechového vzorce na svalový výkon a kinematiku v bench 

pressu“.  

2. Změna školitele doc. PhDr. Miroslava Petra, Ph.D. na dosavadního konzultanta PhDr. 

Petra Šťastného, Ph.D. 

OR souhlasí s těmito změnami 

 

Mgr. Martin Chlumský – změna předmětů 

PDSK101 Academic writing in English   

místo  

PDSK021 Funkční zátěžová diagnostika v kannatropologii             

      PVOL002 Management of science and innovation  

místo  

PDSK011 Zdravotně orientovaná zdatnost   

OR souhlasí s těmito změnami 

 

 

 

PhD. Sandi Lagatorová – změna předmětů 

CCOAOO84 Sportovní medicína: diagnostika a pohybová terapie  



namísto 

PDSK036 Sportovní medicína 

 

PDSK089 – Filosofie výchovy 

namísto 

PDSK080 Praktická aplikace mezinárodní klasifikace funkčních schopností 

 

OR souhlasí s těmito změnami 

 

 je třeba prověřit zda je možné na UK vypisovat placené kurzy pro doktorandy. (  touto 

záležitostí je pověřen proděkan pro vědu) Studentka chce změnit kurz kvůli finanční 

náročnosti kurzu. 

 

Mgr. Linda Komínková – nové termíny plnění předmětů 

 

PDSK059 Aktuální přístupy k hodnocení tělesné zdatnosti  

Původní termín 2018/2019 na 2017/2018 

 

PDSK101 Academic writing in English 

Původní termín 2018/2019 na 2017/2018 

 

PDSK045 Sportovní příprava dětí 

Původní termín 2017/2018 na 2018/2019 

 

PDSK044 Identifikace sportovního talentu 

Původní termín 2017/2018 na 2018/2019 

 

Změna předmětu: 

PDSK541 Kurz základů vědecké práce na AVČR 

namísto 

PDSK061 Kvalitní analýza pohybových dovedností  

 

OR souhlasí s těmito změnami.   

 

Ing. Egon Kunzmann – změna předmětu 

 

PDSK059 Aktuální přístupy u hodnocení těl. zdatnosti 

namísto 

PDSK101 Academic writing in English 

OR souhlasí s touto změnou. 

Doplnit: na kdy předmět posunout 

 

 

Mgr. Jan Gajdošík – změna termínu splnění studijní povinnosti 

 

 

PDSK800 Zahraniční pobyt 

Původní termín 2017/2018 na 2018/2019 

 

OR souhlasí s touto 



 

 změnou 

 

Mgr. Petr Kříž – změna předmětů 

 

ON2320106 Filosofické aspekty tělesné kultury 

namísto 

YBQDP01ZI Kontrolovaná četba- Patočka- přirozený svět jako filosofický problém  

 

PDSK089 Filosofie výchovy 

namísto 

YDF006 Funkce imaginace v novověkém určení lidskosti 

OR souhlasí s těmito změnami 

 

LPHI17 Filozofie těla a tělesnosti II.  

namísto 

YDF004 Proměny konceptů danosti světa člověku v německém idealismu a 

fenomenologicky orientované filosofii 

   OR nesouhlasí s touto změnou není dostatečně zdůvodněna 

 

 

Mgr. Irena Novotná – změna předmětu 

PDSK042 Novodobý model WHO 

namísto 

PDSK080 Praktická aplikace MKF a zdraví Who 

OR souhlasí s touto změnou 

 

 

Mgr. Ladislav Mravec – změna termínu zahraniční stáže 

 

Zahraniční pobyt na Universitat Popeu Fabra, Barcelona 

Původní termín 2018/2019 na 2019/2020 

 

OR souhlasí s touto změnou 

 

 

Mgr. Ivana Reifenauer – změna předmětu 

 

PDSK101 Academic writing in English 

namísto 

PDSK011 Zdravotně orientovaná zdatnost 

OR souhlasí s touto změoui 

 

Mgr.Tomáš Hadžega- odevzdání disertační práce ve slovenském jazyce 

 



Rozhodnutí OR: disertační práce se musí předložit v jazyce akreditovaného studijního 

programu. Při zadání tématu disertační práce byla jako jazyk zpracování zvolena 

čeština. Disertační práce proto musí být zpracována a předložena v českém jazyce. 

 

 

 

Příští porada OR se bude konat 27. 8. 2018 od 13:00 v malé zasedací místnosti FTVS 

č.dveří H116. 

 

Schválil: Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 

Vyhotovila: Kateřina Wojasová 


