
Typ programu: Doktorský 

Standardní doba studia: 4 roky 

Udělovaný titul: Doktor (ve zkratce Ph.D.) 

 

Studijní program:  Biomechanika 

Kinantropologie 

Forma studia: Prezenční a kombinovaná 

 

 

Harmonogram přijímacího řízení pro doktorské studium 

Termín podání přihlášky: 30. dubna 2017 

Pohovory: 7. a 8. června 2017 

Náhradní termín: 26. června 2017 

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkanka uchazeči, který o to písemně požádá 

do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže 

zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. 

V případě onemocnění v den zkoušky musí uchazeč doručit do dvou dnů lékařské potvrzení 

a žádost o náhradní termín na vědecké oddělení fakulty. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a 

žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně. Dvoudenní lhůta je zachována i v případě, že bylo 

potvrzení poslední den lhůty podáno na poště. 

Další náhradní termín se nepřipouští. 

Přihláška ke studiu 

Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá přihlášku pouze na elektronickém formuláři, která je 

platná až po doručení jejího podepsaného výtisku. Elektronický formulář najdete na 

http://is.cuni.cz/studium. 

 Administrativní poplatek za zpracování elektronické přihlášky: 540,– Kč. Administrativní 

poplatek za zpracování elektronické přihlášky je podle Opatření děkanky č. 3/2014 čl. 2 

odst. 3 nevratný. 

 Banka: Komerční banka Praha 6 

 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 

 Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky. Pokud neuvedete variabilní symbol, nepřiřadí 

systém platbu k elektronické přihlášce! 

 Platba je možná pouze převodem z účtu nebo složenkou. 

 

Elektronickou přihlášku si uchazeč v systému po potvrzení a odeslání vytiskne, vlastnoručně 

podepíše a: 

 zašle doporučeně do 30. 4. 2017 na UK FTVS, J. Martího 31, 162 52 Praha 6 

(datum na poštovním razítku musí být nejpozději z 30. 4. 2017), 

 předá osobně do 30. 4. 2017 do podatelny UK FTVS, J. Martího 31, 162 52 Praha 6. 

 

1. K přihlášce uchazeč přiloží doklad o zaplacení poplatku 540,– Kč – výpis z účtu  

2. Přihláška musí být vlastnoručně podepsána uchazečem. 

3. Spolu s přihláškou uchazeč odevzdá přílohy požadované jednotlivými oborovými radami. 

 


