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Směrnice děkana č. 16/1-SD

Studium v doktorském studijním programu
Kinantropologie
na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice navazuje přímo na vnitřní předpis
A-10/2011 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého
v Olomouci ze dne 9. 7. 2013 a navazující směrnice rektora B3-16/4 Elektronická evidence studentů, účastníků,
průběhu a výsledků vzdělávání na Univerzitě Palackého
v Olomouci a B3-11/8-SR Organizace studia v kreditovém systému na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Standardní doba studia v doktorském studijním
programu Kinantropologie je od 1. 9. 2009 stanovena
na 4 roky.
Článek 2
Kreditový systém
1. Studium v doktorském studijním programu (dále jen
DSP) je uskutečňováno v souladu s akreditací v DSP
Kinantropologie z rozhodnutí Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) ze dne
16. 7. 2009, čj. 14764/2009-30/1 v kreditovém systému.
2. Kreditový systém na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen 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.
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.
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 a obhajobě disertační
práce je možné se přihlásit po získání 240 kreditů
při současném splnění všech předpsaných povinných a povinně volitelných předmětů.
Článek 3
Tvorba individuální studijního plánu
1. Individuální studijní plán (dále jen ISP) doktorského
studia navrhuje do 31. října v 1. ročníku studia a po-

případě každý rok upřesňuje školitel spolu se svým
studentem doktorského studia (Příloha 1 – Individuální studijní plán DSP Kinantropologie, Příloha 2 –
Hodnocení studijních výsledků studenta DSP Kinantropologie).
2. ISP doktorského studia a jeho případné úpravy schvaluje Oborová rada DSP vždy do 31. prosince.
a) ISP doktorského studia stanoví:
– 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;
– rámcově vymezené téma vědeckého bádání nebo
tvůrčí činnosti studenta doktorského studia v oblasti výzkumu a vývoje, rámcové vymezení tématu, které tvoří základ disertační práce.
b) Jeden vyučující může v ISP u jednoho studenta
garantovat pouze jeden předmět v rámci povinně volitelných předmětů.
c) Kinantropologické předměty musí tvořit minimálně 2/3 všech výběrových předmětů (tj. 4 předměty).
Mimofakultní vyučující mohou garantovat maximálně 1/3 předmětů (tj. 2 předměty).
Článek 4
Studijní program DSP Kinantropologie
1. Předměty realizované v DSP Kinantropologie 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 může získat maximálně 20 kreditů (čl. 4, odst. 6).
2. Povinné předměty – kategorie 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 v následujících databázích Web of Science (WoS) společnosti Clari-
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vate Analytics (dříve Thomson Reuters) – Science
Citation Index Expanded (SCIE) a Social Sciences
Citation Index (SSCI) nebo v databázi Scopus [1]
(30 kreditů);
f) Disertační práce 2 – komisionální zkouška (30 kreditů).
3. Povinné předměty Filozofie vědy, Metodologie vědecké práce, Anglický jazyk a Disertační práce 1 si student musí zapsat zapsat v 1. ročníku studia.
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.
5. Povinně volitelné předměty – kategorie B
(110 kreditů) DSP Kinantropologie jsou v následujících kategoriích:
a) Studijní činnost (splnění 40 kreditů)
– Student si do individuálního studijního plánu volí
6 předmětů ze seznamu povinně volitelných předmětů DSP na Fakultě tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci (dále jen FTK UP);
– Do kategorie studijních činností patří také předměty 10denní Zahraniční studijní pobyt 1 (5 kreditů),
20denní Zahraniční studijní pobyt 2 (10 kreditů),
5denní Studijní pobyt v rámci ČR (2 kredity).
b) Výzkumná činnost (splnění 30 kreditů)
– Aktivní účast na vědecké konferenci s celonárodní
účastí [1–4] (4 kredity);
– Aktivní účast na vědecké konferenci s mezinárodní
účastí [1–4] (6 kreditů);
– Zapojení do výzkumného projektu v rámci ČR [1–4]
(8 kreditů);
– Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu
[1–4] (15 kreditů).
c) Publikační činnost (splnění 30 kreditů)
– Článek recenzovaný mimo Seznam recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice [1–4] (5 kreditů);
– Článek recenzovaný v českém jazyce ze Seznamu
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice [1–4] (10 kreditů);
– Článek recenzovaný v cizím světovém jazyce ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v České republice [1–4] (20 kreditů);
– Článek v časopise evidovaném v následujících databázích Web of Science (WoS) společnosti Clarivate
Analytics (dříve Thomson Reuters) – Science Citation Index Expanded (SCIE) a Social Sciences Citation Index (SSCI) nebo v databázi nebo Scopus [2]
(30 kreditů).
d) Odborná činnost(splnění 10 kreditů)
– Výuková činnost [1–3] (5 kreditů);
– Vedení bakalářské práce [1–3] (5 kreditů);
– Jiná oborná/organizační činnost [1–3] (5 kreditů).
6. Student může v rámci volitelných předmětů – kategorie C DSP Kinantropologie získat maximálně
20 kreditů z předmětů ve výše uvedených kategoriích

(čl. 4, odst. 5, a–d), s následujícím omezením:
– maximálně 10 kreditů z oblasti studijní činnosti;
– maximálně 10 kreditů z oblasti výzkumné činnosti;
– maximálně 10 kreditů z oblasti publikační činnosti;
– maximálně 20 kreditů z oblasti odborné činnosti.
Článek 5
Hodnocení a kontrola výsledků
doktorského studia
1. Hodnocení studia kontroluje Oborová rada DSP na
základě zprávy zpracované školitelem s využitím formuláře Hodnocení studijních výsledků studenta DSP
Kinantropologie (Příloha 2) každoročně do 31. října
v souladu s harmonogramem akademického roku UP.
2. Vykonání jednotlivých zkoušek se zaznamenává
do studentova výkazu o studiu a současně do informačního systému STAG zápisem „absolvoval“.
3. Součástí výkazu o studiu (včetně evidence v informačním systému STAG) je školitelem potvrzený záznam
o splnění dalších předepsaných povinností.
Článek 6
Státní doktorská zkouška
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 ISP studenta
DSP.
2. Státní doktorská zkouška je složena ze čtyř okruhů.
Povinnou součástí státní doktorské zkoušky je zkouška z metodologie vědecké práce. Zbývající tři okruhy
státní doktorské zkoušky jsou stanoveny Oborovou
radou DSP na základě ISP studenta DSP a vědně disciplinárního zaměření disertační práce.
3. Právo zkoušet studenty doktorského studia při státní
doktorské zkoušce mají pouze profesoři, docenti, významní odborníci schválení pro tento účel Vědeckou
radou FTK UP a odborníci jmenovaní MŠMT ČR.
4. Zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku se
skládá z předsedy, místopředsedy a tří dalších členů,
kteří jsou zkoušejícími okruhů stanovených Oborovou radou DSP. Nejméně jeden člen zkušební komise
musí být osoba, která není akademickým pracovníkem UP v pracovním poměru.
Článek 7
Disertační práce
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 samostatně pracovat tvůrčím
způsobem a vědecky. Disertační práci lze psát v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
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2. Požadavky na disertační práci jsou specifikovány
v publikaci Frömel, K. (2002). Kompendium psaní
a publikování v kinantropologii. Olomouc: Univerzita Palackého.
Citování zdrojů v textu a podoba referenčního seznamu disertační práce musí být v souladu s aktuální
verzí APA Style® popsaným v Publication Manual
of the American Psychological Association.
3. Vedle monografického pojetí může být disertační práce souborem výsledků vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia, které byly zveřejněny ve vědeckých časopisech.
Tento typ disertační práce má následující strukturu:
– První část obsahuje teoretická východiska, přehled aktuálního stavu řešené problematiky a cíle
výzkumu.
– Druhá část se skládá z kompletních publikovaných článků, které jsou vloženy v podobě, v jaké
byly uveřejněny v časopise včetně titulní strany,
číslování stran časopisu a jiných grafických prvků
časopisu (zpravidla PDF soubor fulltextu článku
doplněný o titulní stranu časopisu).
– Třetí část zahrnuje souhrnnou diskuzi, závěry,
zhodnocení přínosu pro teorii, výzkum a/nebo
praxi a souhrn práce (tj. rozšířený abstrakt). Tato
část sumarizuje poznatky publikované v jednotlivých článcích.
– Doporučený rozsah první a třetí části představuje
v součtu 35–50 stran. Referenční seznam na konci
třetí části obsahuje pouze odkazy na zdroje použité v první a třetí části.
Požadavky na články tvořící druhou část disertační práce:
– Soubor publikovaných článků musí tvořit soudržný celek z hlediska výzkumného problému a cílů.
Koherence souboru článků musí být prokázána
v první a třetí části disertační práce.
– Publikované články obsahují původní výsledky.
– Minimální počet článků: tři články v časopise evidovaném v databázi Web of Science Core Collection a jeden článek evidovaný v databázi Scopus
nebo dva články v časopise evidovaném v databázi
Web of Science Core Collection a tři články v časopise evidovaném v databázi Scopus.
– Student doktorského studia je prvním autorem
všech těchto článků. Články jsou psané v českém,
slovenském nebo anglickém jazyce.
– Disertační práce zahrnuje články již publikované
nebo publikované v režimu „ahead of print“.
– Pokud autor disertační práce nevlastní copyright
k článku, musí formou přílohy disertační práce
doložit písemný souhlas držitele copyrightu (zpravidla vydavatel časopisu) s uvedením fulltextu
článku v disertační práci.
4. Autoreferát slouží k informování ostatní odborné veřejnosti o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce,
a to obvykle podle následujícího členění:
– Úvodní identifikační strana;
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– Základní informace k disertační práci (studijní
obor, název, autor, školitel, školící pracoviště,
výzkumný grant v rámci kterého byla disertační
práce řešena, 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.
Autoreferát obsahuje kompletní seznam publikací autora.
5. Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou Oborové rady DSP. Oponenti mají
ve zkušební komisi pro obhajobu disertační práce
hlasovací právo, jsou-li do ní jmenováni děkanem.
Oponentem může být pouze profesor nebo docent,
popřípadě významný odborník v příslušném oboru.
Jeden z oponentů musí být osoba, která není akademickým pracovníkem UP v pracovním poměru.
6. Komise pro obhajobu disertační práce musí mít nejméně pět členů. Komisi tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědeční pracovníci
fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe,
kteří jsou schváleni pro tento účel Vědeckou radou
FTK UP. Nejméně dva členové komise pro obhajobu
disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru.
Článek 8
Přihláška ke státní doktorské zkoušce
a obhajobě disertační práce
1. Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
se standardně koná ve stejný den.
2. Přihlášku ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce opatřenou vyjádřením školitele podává
student doktorského studia na předepsaném formuláři (Příloha 3) po splnění všech studijních povinností svého invidividuálního studijního plánu děkanovi
prostřednictvím Oddělení vědy a výzkumu. 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,
– autoreferát v počtu stanoveném Oborovou radou
DSP,
– vyplněný formulář Informace o studentovi DSP
Kinantropologie (Příloha 4),
– vyplněný formulář Přehled publikační a výzkumné činnosti studenta DSP Kinantropologie (Příloha 5).
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3. Oddělení vědy a výzkumu zkontroluje věcné splnění
studijních povinností studenta a splnění formálních
náležitostí přihlášky ke státní doktorské zkoušce
a obhajobě disertační práce. Poté ji postoupí děkanovi, který jmenuje na návrh Oborové rady DSP komisi
pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační
práce. Školitel nesmí být členem komise, je však povinen zúčastnit se státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertační práce.
4. Na základě návrhu Oborové rady DSP o složení komise a okruhů pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce rozhodne děkan o konání státní
doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce.
5. Rozhodnutí děkana se oznámí do 30 dnů ode dne podání přihlášky předsedovi Oborové rady DSP, školiteli a studentovi doktorského studia.

Článek 9
Řádné ukončení doktorského studia
1. Student doktorského studia, který vykonal státní doktorskou zkoušku a obhájil disertační práci, je absol-

ventem DSP Kinantropologie. Na žádost absolventa
vyhotoví fakulta potvrzení o ukončení studia.
2. Absolventovi DSP 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. Vysokoškoškolský diplom podepisují děkan a rektor.
3. Dnem řádného ukončení doktorského studia je den,
kdy byla studentem doktorského studia úspěšně
obhájena disertační práce.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
1. Touto směrnicí se ruší směrnice děkana č. 12/2011
Studium v DSP Kinantropologie na FTK UP ze dne
12. 12. 2011.
2. Tato směrnice děkana nabývá platnosti dnem jejího
podpisu děkanem FTK UP a účinností dnem jeho zveřejnění na úřední desce FTK UP, tj. druhým dnem
od nabytí platnosti.

V Olomouci 27. června 2016

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. v. r.
děkan FTK UP

Přílohy
Příloha č. 1 – Individuální studijní plán DSP Kinantropologie
Příloha č. 2 – Hodnocení studijních výsledků studenta DSP Kinantropologie
Příloha č. 3 – Přihláška ke státní doktorské zkoušce a k obhajobě disertační práce
Příloha č. 4 – Informace o studentovi DSP Kinantropologie
Příloha č. 5 – Přehled publikační a výzkumné činnosti studenta DSP Kinantropologie

