
Typ programu: Doktorský 

Standardní doba studia: 4 roky 

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

 

Studijní program: 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 oborovou radou. 

 

 



Charakteristika oboru: 

Kinantropologie je multidisciplinární vědní obor, který se zabývá komplexními účinky 

intencionální a spontánní pohybové aktivity na rozvoj osobnosti člověka v bio-psycho-

sociálním kontextu a podmínkách prostředí tělesné výchovy a sportu, fyzioterapii, zdravotní 

tělesné výchově včetně jejich efektivního managementu.  

Cílem doktorského studia v  Kinantropologii je vědecká příprava odborníků tak, aby byli 

schopni jak samostatné vědecko-výzkumné či vědecko-pedagogické aktivity, tak praktické 

aplikace získaných vědomostí a dovedností v souladu s potřebami praxe. Jedná se o obor 

interdisciplinární, vyžadující variabilitu přístupu k řešení problémů odrážejících celou 

tematickou šíří uvedeného vědního oboru. V průběhu studia je akcentován systémový přístup 

s důrazem na specifiku Kinantropologie jak z hlediska metodologického, tak obsahového.  

Doktorské studium v programu Kinantropologie je vysoce individualizované, podle typu 

zaměření projektu disertační práce a rovněž podle oboru pregraduálního studia. Program 

přípravy je volen tak, aby se rozvíjela teoreticko-metodologická připravenost studenta ve 

vztahu k jeho disertační specializaci s cílem systematické vědecké aktivity ve zvoleném 

výzkumném problému.  

 

 

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:  

Přijímací řízení musí absolvovat každý uchazeč. Přijímací zkouška probíhá před komisí 

formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru. Komise 

hodnotí:  

1. Kvalitu projektu dizertace a kvalitu zpracování – projekt musí mít strukturu:  

úvod, literární rešerši, cíl/e práce, podle typu a tematického zaměření projektu 

stanovit hypotézu/y, metodiku. 

Maximální počet bodů za celou položku – 20 bodů  

2. Předchozí odbornou činnost v oboru kinantropologie – hodnotí předchozí aktivity, 

které mají vztah k projektu, přednostně publikační aktivity – za impakt časopis 20 

bodů, SCOPUS – 14 bodů, ERIH - 12 bodů, recenzovaný časopis a aktivní 

vystoupení na SVK, nebo jiné vědecké konferenci - 8 bodů 

Plný počet bodů obdrží uchazeč, je-li prvním autorem; je-li spoluautor pak 50 %. 

Maximální počet bodů za celou položku – 20 bodů. 

3. Vztah tématu k zaměření školitele a jeho výzkumným projektům – musí být jasný 

soulad navrhovaného tématu s výzkumným zaměřením školitele – za 

mimouniverzitní grant školitele 5 bodů, za soulad s vědeckým zaměřením školitele 

5 bodů 

Maximální počet bodů za celou položku – 10 bodů. 

4. Způsob prezentace projektu uchazečem – kvalita prezentace 0 – 5 bodů 

reakce na otázky členů komise 0-5bodů 

Maximální počet bodů za celou položku – 10 bodů. 

 

Každý člen komise hodnotí odstavce 3 a 4 bodovým hodnocením v rozsahu 0-10 bodů pro 

každý odstavec, odstavec 1 a 2 hodnotí bodovým hodnocením v rozsahu 0-20 bodů, 

maximální možný počet bodů od jednoho posuzovatele je tedy 60. Z bodového hodnocení 

jednotlivých členů komise se vypočítá aritmetický průměr. Zaokrouhlení bude na celá čísla – 

pro hodnoty 0,0-0,49 směrem dolů na nejbližší celé číslo. Pro hodnoty 0,50-0,99 směrem 

nahoru, na nejbližší celé číslo. Pořadí uchazečů je stanoveno podle výsledného počtu bodů. 

 

Podmínky přijetí: 



 Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené úředně ověřenou 

kopií vysokoškolského diplomu nebo osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání 

ve lhůtě do 30. 9. 2017.  

 Podání přihlášky se všemi přílohami, tj. životopis, odborná reference, doklad o 

zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 540,– Kč na účet 

43-9685580247/0100 v termínu do 30. 4. 2017 

 Předložení projektu disertace v termínu do 30. 4. 2017 

 Úspěšné složení přijímací zkoušky 

 

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky: 

- 

 

Doporučená literatura, modelové otázky: 

Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze 

zaměření předpokládané disertace a oboru kinantropologie, ve kterém bude práce realizována. 

Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů na 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-523.html.  

 

Přípravný kurz: 

Není 

 

Informace o uplatnění absolventů: 

Absolventi doktorského studia kinantropologie jako interdisciplinárního oboru se uplatňují 
především ve sféře vědy a výzkumu, ve školství, na fyzioterapeutických pracovištích a v 
akreditovaných laboratořích. Další významnou oblastí uplatnění je sféra státní správy a sféra 
podnikatelská. 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-523.html

