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Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK 

UP Olomouc 

 

1 Úvod 
1.1 Tato směrnice navazuje přímo na studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci 

ze dne 1. července 2011 a navazující normy UP: (a) B3-11/7-SR: Elektronická evidence 

studentů, účastníků, průběhu a výsledků vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci; 

(b) B3-11/8-SR: Organizace studia v kreditovém systému na Univerzitě Palackého 

v Olomouci. 

1.2 Standardní doba studia v doktorském studijním programu Kinantropologie je od 1. 9. 2009 

stanovena na 4 (čtyři) roky.  

2 Kreditový systém 
2.1 Studium je uskutečňováno v souladu s akreditací v DSP Kinantropologie (viz rozhodnutí 

MŠMT ze dne 16. 7. 2009, čj. 14 764/2009-30/1) v kreditovém  systému. 

2.2 Kreditový systém na UP je kompatibilní s European Credit Transfer System (dále jen 

„ECTS“) a vytváří podmínky pro transparentnost a vnější standardizaci obsahu, organizace 

a výsledků studia, a to jak na UP, tak i při meziuniverzitní mobilitě studentů. 

2.3 Při stanovení počtů kreditů předmětu se vychází z kvantitativní míry zátěže studenta, 

přičemž 25–30 hodin práce studenta odpovídá hodnotě 1 kreditu, a z kvalitativních 

studijních výstupů, které jsou vymezeny rozsahem a náročností získaných znalostí 

a dovedností. 

2.4 Minimální požadavky plnění studijního plánu z hlediska počtu kreditů: 

- po skončení 1. roku – 50 kreditů, 

- po skončení 2. roku – 100 kreditů, 

- po skončení 3. roku – 150 kreditů, 

- ke státní doktorské zkoušce je možné se přihlásit až po získání 240 kreditů 

při současném splnění všech předepsaných povinných a povinně volitelných předmětů. 

3 Tvorba individuálního studijního plánu  
3.1 Individuální studijní plán doktorského studia navrhuje do 31. října v  1. ročníku studia 

a popřípadě každý rok upřesňuje školitel spolu se svým studentem doktorského studia 

(příloha 1 – formulář ISP, příloha 2 – hodnocení ISP).  

3.2 Individuální studijní plán doktorského studia a jeho případné úpravy schvaluje oborová rada 

vždy do 31. prosince. 

3.2.1 Individuální studijní plán doktorského studia stanoví:  

(a) časovou a obsahovou posloupnost studijních aktivit, formu studia těchto studijních 

aktivit a způsob ověřování studijních výsledků studenta doktorského studia (zejména ústní 

zkouška, písemná zpráva, potvrzení účasti na konferenci) v souladu se studijním 

programem;  

(b) rámcově vymezené téma vědeckého bádání nebo tvůrčí činnosti studenta doktorského 

studia v oblasti výzkumu a vývoje; rámcové vymezení tématu tvoří základ disertační práce. 

3.2.2 Jeden vyučující může v individuálním studijním programu u jednoho studenta garantovat 

pouze jeden předmět v rámci povinně volitelných předmětů. 

3.2.3 Kinantropologické předměty musí tvořit minimálně 2/3 všech výběrových předmětů 

(tj. 4 předměty). Mimofakultní vyučující mohou garantovat maximálně 1/3 předmětů 

(tj. 2 předměty). 
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4 Studijní program DSP Kinantropologie 
4.1 Předměty realizované v DSP v oboru Kinantropologie mají status předmětů:  

(a) povinných (kategorie A), jejichž absolvování je nutnou podmínkou pro absolvování daného 

studijního programu;  

(b) povinně volitelných (kategorie B), u nichž je stanoven počet kreditů, které student musí 

během studia, popř. jeho etapy či bloku, v rámci této kategorie předmětů získat;   

(c) volitelných (kategorie C).  

Student si může zapsat jako volitelný předmět kterýkoliv předmět z dosud nesplněných povinně 

volitelných předmětů. 

 

4.2 Povinné předměty „A“ (110 kreditů) DSP Kinantropologie jsou:  

(a) Filozofie vědy – zkouška (10 kreditů);  

(b) Metodologie vědecké práce – zkouška (10 kreditů); 

(c) Anglický jazyk – komisionální zkouška (10 kreditů);  

(d) Disertační práce 1 – komisionální zkouška (20 kreditů); 

(e) Článek v časopise evidovaném ve světově uznávané databázi (30 kreditů); 
(f) Disertační práce 2 – komisionální zkouška (30 kreditů). 

 

4.3 Povinné předměty Filozofie vědy, Metodologie vědecké práce; Anglický jazyk a Disertační 

práce 1 si studenti musejí zapsat v 1. ročníku studia. 

 

4.4 U povinných předmětů Filozofie vědy a Metodologie vědecké práce se připouští pouze 

jedno zapsání předmětu (tj. student musí tyto předměty splnit v prvním roce studia). 

 

4.5 Povinně volitelné předměty „B“ (110 kreditů) DSP Kinantropologie jsou v následujících 

kategoriích:  

(I) Studijní činnost (splnění 40 kreditů)  

(a) Student si do ISP volí ze seznamu volitelných předmětů DSP na FTK UP 

6 předmětů; 

(b) Do kategorie studijních činností patří také předměty: 10denní Zahraniční 

studijní pobyt 1 (5 kreditů), 20denní Zahraniční studijní pobyt 2 (10 kreditů); 

5 denní Studijní pobyt v rámci ČR (2 kredity). 

 

(II) Výzkumná činnost (splnění 30 kreditů) 

(a) Aktivní účast na vědecké konferenci s celonárodní účastí 1–4 (4 kredity); 

(b) Aktivní účast na vědecké konferenci s mezinárodní účastí 1–4 (6 kreditů); 

(c) Zapojení do výzkumného projektu v rámci ČR 1–4 (8 kreditů); 

(d) Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu 1–4 (15 kreditů). 

 

(III) Publikační činnost (splnění 30 kreditů) 

(a) Článek recenzovaný mimo seznam započitatelných výstupů 1–4 (5 kreditů); 

(b) Článek recenzovaný v českém jazyce. 1–4  ze seznamu započitatelných výstupů 

(10 kreditů); 

(c) Článek recenzovaný v cizím světovém jazyce 1–4  ze seznamu započitatelných 

výstupů (20 kreditů); 

(d) Článek v časopise evidovaném ve světově uznávané databázi 2 (30 kreditů). 

 

(IV) Odborná činnost (splnění 10 kreditů) 

(a) Výuková činnost 1–3 (5 kreditů); 

(b) Vedení bakalářské práce 1–3 (5 kreditů); 

(c) Jiná odborná/organizační činnost 1–3 (5 kreditů).  

4.6 Volitelné předměty „C“ (20 kreditů)  DSP Kinantropologie  -  student si může zapsat 

kterýkoliv předmět z dosud nesplněných povinně volitelných předmětů. 
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5 Hodnocení a kontrola výsledků doktorského studia 
5.1 Hodnocení studia kontroluje oborová rada na základě zprávy zpracované školitelem s využitím 

formuláře Hodnocení studijních výsledků studenta každoročně do 31. října v souladu 

s harmonogramem UP. 

5.2 Vykonání jednotlivých zkoušek se zaznamenává do studentova výkazu o studiu a současně 

do informačního systému STAG zápisem ”prospěl”.  

5.3 Součástí výkazu o studiu (včetně evidence v informačním systému STAG) je školitelem 

potvrzený záznam o splnění dalších předepsaných povinností. 

6 Státní doktorská zkouška 
6.1 Státní doktorskou zkouškou prokazuje student doktorského studia své odborné a teoretické 

znalosti v daném studijním oboru, včetně znalostí základních metod vědecké práce, 

způsobilost osvojovat si nové poznatky vědy, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat. 

Požadavky na znalosti vycházejí z individuálního studijního plánu studenta doktorského 

studia.  

6.2 Právo zkoušet studenty doktorského studia při státní doktorské zkoušce mají pouze 

profesoři, docenti, významní odborníci schválení pro tento účel vědeckou radou fakulty 

a odborníci jmenovaní ministerstvem. 

6.3 Přihlášku ke státní doktorské zkoušce opatřenou vyjádřením školitele podává student 

doktorského studia na předepsaném formuláři (příloha 3) po splnění všech studijních 

povinností svého individuálního studijního plánu děkanovi prostřednictvím příslušného 

oddělení fakulty. Na základě návrhu oborové rady o složení komise pro státní doktorskou 

zkoušku rozhodne děkan o konání státní doktorské zkoušky. Rozhodnutí děkana se oznámí 

do 30 dnů ode dne podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce předsedovi oborové rady, 

školiteli a studentovi doktorského studia. 

 

7 Disertační práce 
7.1 Disertační práce je ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí 

práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací 

prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat samostatně tvůrčím 

způsobem vědecky. 

7.2 Požadavky na disertační práci jsou přesně specifikovány v publikaci Frömel, K. (2002). 

Kompendium psaní a publikování v kinantropologii. Olomouc: Univerzita Palackého 

(př. nových edicí tohoto kompendia). 

7.3 Autoreferát slouží k informování ostatní vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích disertační 

práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce, a to obvykle podle 

následujícího členění: Úvodní identifikační strana; Základní informace k disertační práci 

(Studijní obor; Název; Autor; Školitel; Školící pracoviště; Oponenti včetně jejich pracovišť; 

Předseda komise pro obhajobu); Obsah; Úvod; Přehled poznatků; Cíle a hypotézy; Metodika; 

Výsledky; Diskuse; Závěry; Summary (souhrn v anglickém jazyce); Referenční seznam; 

Publikační činnost autora. 
7.4 Student doktorského studia podá na příslušné oddělení fakulty na předepsaném formuláři 

(příloha 4) přihlášku k obhajobě své disertační práce. K přihlášce musí být přiloženo vyjádření 

školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce 

je rovněž nutno přiložit disertační práci ve čtyřech vyhotoveních a autoreferáty v počtech 

stanovených oborovou radou. 

7.5 Příslušné oddělení fakulty zkontroluje splnění formálních náležitostí přihlášky k obhajobě 

disertační práce, vykonání státní doktorské zkoušky, a poté ji postoupí děkanovi, který jmenuje 

na návrh oborové rady komisi pro obhajobu disertační práce. Školitel nesmí být členem komise, 

je však povinen zúčastnit se obhajoby disertační práce.  
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8       Řádné ukončení doktorského studia 
8.1 Student doktorského studia, který vykonal státní doktorskou zkoušku a obhájil disertační 

práci, je absolventem doktorského studijního programu. Na žádost absolventa vyhotoví 

fakulta potvrzení o ukončení studia.  

8.2 Absolventovi doktorského studijního programu Kinantropologie vydá UP vysokoškolský diplom 

a dodatek k diplomu, kde je uvedeno jeho jméno a příjmení, název doktorského studijního 

programu, název studijního oboru a přiznaný akademický titul. Vysokoškolský diplom 

se předává absolventům slavnostním způsobem při promoci. Vysokoškolský diplom podepisují 

děkan a rektor. 

8.3 Dnem řádného ukončení doktorského studia je den, kdy byla studentem doktorského studia 

úspěšně obhájena disertační práce. 
 

 

 

 

 

V Olomouci dne 12. 12. 2011                    doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r. 

           děkan FTK UP  
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Příloha č. 1 

 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY 

 

Doktorský studijní program Kinantropologie 

Studijní obor: Kinantropologie (Standardní doba studia: čtyři roky) 
 

Individuální studijní plán 
Základní údaje 
Jméno a příjmení:  Forma studia: 

Zaměření: Školitel: 

 
Studijní program 

Předměty kr Název předmětu Vyučující/garant předmětu Plánovaný 

ročník plnění 

Povinné 10 Filozofie vědy  prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 1. 

 10 Metodologie vědecké práce  Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. 1. 

 10 Anglický jazyk  Mgr. Štěpán Válek 1. 
 20 Dizertační práce 1  Jméno školitele  1. 

 30 Dizertační práce 2  Jméno školitele 3. 

 30 Článek z databáze  Jméno školitele 3. 
Povinně volitelné:  Studijní činnost (40 kreditů) Garantuje školitel 

 
5 Volitelný předmět ze seznamu Jméno garanta předmětu  

 
5 Volitelný předmět ze seznamu Jméno garanta předmětu  

 
5 Volitelný předmět ze seznamu Jméno garanta předmětu  

 5 Volitelný předmět ze seznamu Jméno garanta předmětu  

 5 Volitelný předmět ze seznamu Jméno garanta předmětu  
 5 Volitelný předmět ze seznamu Jméno garanta předmětu  

 10 Zahraniční studijní pobyt  
Povinně volitelné:  Výzkumná činnost (30 kreditů) Garantuje školitel 

 

   

 

   

 

   

    
    

Povinně volitelné:  Publikační činnost (30 kreditů) Garantuje školitel 

    

    

    
 

 

  

 

 

  
Povinně volitelné:  Odborná činnost (10 kreditů) Garantuje školitel 

 

 

  

 

 

  
 

 

  

 

 

  

Státní doktorská zkouška (Plánovaný termín)   

Obhajoba disertační práce (Plánovaný termín)  
 
Téma vědeckého bádání (rámcové vymezení tématu) 

Pracovní název: 

 

 

 disertační práce: 

 

 
Cíl:  

 

Metody:  

 

 

 
 

Podpis studenta: ...............................      Podpis školitele:................................     Datum:............................ 
Pozn.: Individuální studijní plán a jeho případné úpravy schvaluje po projednání v oborové radě DSP FTK UP její předseda. 
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Příloha č. 2 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY 

 

Doktorský studijní program Kinantropologie 

Studijní obor: Kinantropologie (standardní doba studia: čtyři roky) 

Hodnocení studijních výsledků studentů 

 Základní údaje 

Jméno a příjmení:  Forma studia:  

Zaměření:  Školitel:  

Rok zahájení studia:  Délka studia k termínu podání hodnocení:  
 
Studijní program 

Předměty kr Název předmětu Vyučující/garant předmětu Plánovaný rok 

plnění (dle ISP) 
Datum 

splnění 

Povinné 10 Filozofie vědy  prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 1.  

 10 Metodologie vědecké práce  Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. 1.  

 10 Anglický jazyk  Mgr. Štěpán Válek 1.  

 20 Dizertační práce 1  Jméno školitele  1.  

 30 Dizertační práce 2  Jméno školitele 3.  

 30 Článek z databáze  Jméno školitele 3.  

 

Povinně volitelné:  Studijní činnost (40 kreditů) Garantuje školitel  

 
5 Volitelný předmět ze seznamu Jméno garanta předmětu   

 
5 Volitelný předmět ze seznamu Jméno garanta předmětu   

 5 Volitelný předmět ze seznamu Jméno garanta předmětu   

 5 Volitelný předmět ze seznamu Jméno garanta předmětu   

 5 Volitelný předmět ze seznamu Jméno garanta předmětu   
 10 Zahraniční studijní pobyt   

Součet dosud získaných kreditů z kategorie „Studijní činnost“   
 

Povinně volitelné:  Výzkumná činnost (30 kreditů) Garantuje školitel  

 

    

 

    

     
Součet dosud získaných kreditů z kategorie „Výzkumná činnost“   

 
Povinně volitelné:  Publikační činnost (30 kreditů) Garantuje školitel  

     

     
     

Součet dosud získaných kreditů z kategorie „Publikační činnost“   
 

Povinně volitelné:  Odborná činnost (10 kreditů) Garantuje školitel  

 

 
   

 

 
   

Součet dosud získaných kreditů z kategorie „Odborná činnost“   
 

Volitelné předměty (20 kreditů)  
     

     

     

Součet dosud získaných kreditů CELKEM   

   
Státní doktorská zkouška (Plánovaný termín)    

Obhajoba disertační práce (Plánovaný termín)   
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Téma vědeckého bádání (rámcové vymezení tématu) 
Pracovní název 

disertační práce: 

 

 

Cíl:  

 

Metody:  

 

 

 
 

Dizertační práce: Stav rozpracovanosti disertační práce, stručné hodnocení studenta z hlediska řešení 

vědeckého problému 

 

 

 
 

Studijní činnost: Detailní informace z kategorie studijní činnosti. 10 denní Zahraniční studijní pobyt (5 

kreditů), 20 denní Zahraniční studijní pobyt (10 kreditů); 5 denní Studijní pobyt v rámci ČR (2 kredity). 

Místo (Instituce, město, země) Termín 

  

  
 

Výzkumná činnost: Detailní informace z kategorie výzkumné činnosti. (a) Aktivní účast na vědecké 

konferenci s celonárodní účastí (4 kredity); (b) Aktivní účast na vědecké konferenci s mezinárodní účastí (6 

kreditů); (c) Zapojení do výzkumného projektu v rámci ČR (8 kreditů); (d) Zapojení do mezinárodního 

výzkumného projektu (15 kreditů). Seznam dle Kompendia psaní a publikování v kinantropologii. 

 

 

 

 

Publikační činnost: Detailní informace z kategorie publikační činnosti.(a) Článek recenzovaný mimo seznam 

započitatelných výstupů (5 kreditů); (b) Článek recenzovaný v českém j. ze seznamu započitatelných výstupů 

(10 kreditů); (c) Článek recenzovaný v cizím j. ze seznamu započitatelných výstupů (20 kreditů); (d) Článek v 

časopise evidovaném ve světově uznávané databázi (30 kreditů). Seznam dle Kompendia psaní a publikování 

v kinantropologii včetně uvedeného autorského podílu studenta: př. Kuba, V. (80%), Rak, I. & Kruh, B. 

(2012)… 

 

 

 
 

Odborná činnost: Detailní informace z kategorie odborné činnosti. Výuková činnost (5 kreditů); Vedení 

bakalářské práce (5 kreditů); Jiná odborná/organizační činnost (5 kreditů).  

 

 

 
 

Významné úspěchy či problémy studenta 

 

 
Závěrečné stanovisko školitele (nehodící se škrtněte) 

Student plní studijní povinnosti, doporučuji pokračovat ve studiu. 

Student neplní studijní povinnosti, doporučuji ukončit studium z důvodu nesplnění požadavků vyplývajících 

ze studijního programu (viz §56, písm. b Zákona o VŠ). 

Student má vážné problémy, pokračování ve studiu je možné za předpokladu, že splní své povinnosti k datu  

 

Podpis studenta: ...............................      Podpis školitele:.............................     Datum:............................ 
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Příloha č. 3 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY 

 

Doktorský studijní program Kinantropologie 

Studijní obor: Kinantropologie (standardní doba studia: čtyři roky) 

Přihláška ke státní doktorské zkoušce 

 
 Základní údaje 

Jméno a příjmení: Datum a místo narození: 

 

Bydliště: Rok zahájení studia: 

 

Forma studia: Školitel: 

 

Zaměření: Délka studia k termínu přihlášky: 

 

 

 
PROHLAŠUJI, ŽE MÁM SPLNĚNY VŠECHNY STUDIJNÍ POVINNOSTI DLE SVÉHO 

INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU A PŘIHLAŠUJI SE TÍMTO KE STÁTNÍ 

DOKTORSKÉ ZKOUŠCE. 

 

 

 

 

Datum:  …………………………………. Podpis studenta: ………………………………… 

 

 

 

Vyjádření školitele: 

Student splnil veškeré studijní povinnosti dle svého ISP, souhlasím s podáním přihlášky ke SDZ. 

 

 

 

Datum: ………………………………….  Podpis školitele: …………………………………. 

 

 

 

K přihlášce je nutno přiložit: 

 Formulář hodnocení studijních výsledků (dle přílohy 2 směrnice děkana 12/2011 „Studium 

v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP v Olomouci“). 

 Teze dizertační práce v šesti tištěných vyhotoveních (ve formátu A4) i v elektronické verzi. 

 Výkaz o doktorském studiu. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Vyplňuje pracovník oddělení pro vědu a výzkum 

 

Datum       Podpis 

přijetí žádosti: ……………………………… zodpovědného pracovníka: ………………………… 
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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY 

 

Doktorský studijní program Kinantropologie 

Studijní obor: Kinantropologie (standardní doba studia: čtyři roky) 

Informace o uchazeči 

 

Ukončené středoškolské vzdělání 

Škola: 

Rok ukončení studia: 

 

Ukončené vysokoškolské vzdělání 

Fakulta: 

Obor: 

Rok ukončení VŠ studia: 

 

Pedagogická praxe: 

 

Zahraniční studijní pobyt: 
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Příloha č. 4 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY 

 

Doktorský studijní program Kinantropologie 

Studijní obor: Kinantropologie (standardní doba studia: čtyři roky) 

Přihláška k obhajobě dizertační práce  

 Základní údaje 

Jméno a příjmení: Datum a místo narození: 

 

Bydliště: Rok zahájení studia: 

 

Forma studia: Školitel: 

 

Zaměření: Délka studia k termínu přihlášky: 

 

Datum úspěšného složení státní doktorské 

zkoušky: 

 

 

PŘIHLAŠUJI SE TÍMTO K OBHAJOBĚ DIZERTAČNÍ PRÁCE. 

 

Název práce: 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem dle příkazu rektora UP č. B3-09/3-PR  zveřejnil(a) svou dizertační práci v systému 

studijní agendy STAG. 

 

 

Datum:  …………………………………. Podpis studenta: ………………………………. 

 

 

Vyjádření školitele: 

 

Student splnil požadavky stanovené pro připuštění k obhajobě disertační práce. 

 

 

Datum: ………………………………….  Podpis školitele: …………………………………. 

 

K přihlášce je nutno přiložit: 

 Dizertační práci ve čtyřech vyhotoveních. Nezbytnou součástí každé dizertační práce je vložené 

CD/DVD s elektronickou formou dizertační práce (ve formátu pdf). 

 Autoreferát v patnácti tištěných vyhotoveních (ve formátu A5) i v elektronické verzi. 

 Seznam publikační činnosti (dle dokumentu – Kritéria pro posuzování kvalifikačního růstu na FTK UP 

v Olomouci). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vyplňuje pracovník oddělení pro vědu a výzkum 

 

Datum       Podpis 

přijetí žádosti: ………………………… . zodpovědného pracovníka: ……………………………. 
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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY 

 

Doktorský studijní program Kinantropologie 

Studijní obor: Kinantropologie (standardní doba studia: čtyři roky) 

Informace o uchazeči 

 

Ukončené středoškolské vzdělání 

Škola: 

Rok ukončení studia: 

 

Ukončené vysokoškolské vzdělání 

Fakulta: 

Obor: 

Rok ukončení VŠ studia: 

 

Pedagogická praxe: 

 

Zahraniční studijní pobyt: 

 

 


