UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY

Doktorský studijní program v oboru Kinantropolgie
Povinně volitelný program – výzkumná činnost

Název studijního předmětu
Aktivní účast na vědecké konferenci s celonárodní účastí
Aktivní účast na vědecké konferenci s mezinárodní účastí
Zapojení do výzkumného projektu v rámci ČR
Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku
Název studijního předmětu
Aktivní účast na vědecké konferenci s celonárodní
účastí (4 kr)
Zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Aktivní účast (formou posteru či ústního sdělení) na vědecké konferenci s celonárodní účastí.
Přednášející
Školitel.
Stručná anotace předmětu
Student má za úkol připravit a prezentovat příspěvek (formou posteru či ústního sdělení)
na vědecké konferenci s celonárodní účastí.
Splnění tohoto předmětu se eviduje následovně:
(a) hlavnímu (prvnímu) autorovi příspěvku 100 %;
(b) spoluautorům poměrným podílem 100 %/ počtem spoluautorů.
Př. Petr, A., Pavel, B. & Sojka, M. (2013). Specifika využití Halliwickovy metody a její vliv na motorickou
kompetenci u klientů s DMO. (Ústní sdělení) Pohybové aktivity ve vědě a Praxi. Praha 2.–4. 6. 2013
(Petr, A. (100 %) tj. 4 kredity; Pavel, B. (50 %) tj. 2 kredity; Sojka, M. (50 %) tj. 2 kredity)

Student dodá na oddělení vědy a výzkumu kopii abstraktu a programu konference,
př. potvrzení o účasti.
Evidence splnění tohoto předmětu je zajištěna školitelem.
Odborná literatura
Specifikována podle požadavků školitele.

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku
Název studijního předmětu
Aktivní účast na vědecké konferenci s mezinárodní
účastí (6 kr)
Zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Aktivní účast (formou posteru či ústního sdělení ve světovém jazyce) na vědecké konferenci
s mezinárodní účastí.
Přednášející
Školitel.
Stručná anotace předmětu
Student má za úkol připravit a prezentovat příspěvek (formou posteru či ústního sdělení
ve světovém jazyce) na vědecké konferenci s mezinárodní účastí.
Splnění tohoto předmětu se eviduje následovně:
(a) hlavnímu (prvnímu) autorovi příspěvku 100 %;
(b) spoluautorům poměrným podílem 100 %/ počtem spoluautorů.
Př. Petr, A., Pavel, B. & Sojka, M. (2013). Test examples of motor competencies of pupils with physical
disabilities and multiple disabilities. (Poster) European Congress of Adapted Physical Activity. Killarney, Irsko,
5.–7. 6. 2013.

(Petr, A. (100 %) tj. 6 kreditů; Pavel, B. (50 %) tj. 3 kredity; Sojka, M. (50 %) tj. 3 kredity)

Student dodá na oddělení vědy a výzkumu kopii abstraktu a programu konference,
př. potvrzení o účasti.
Evidence splnění tohoto předmětu je zajištěna školitelem.
Odborná literatura
Specifikována podle požadavků školitele.

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku
Zapojení do výzkumného projektu v rámci ČR (8 kr)
Název studijního předmětu
Zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Aktivní zapojení do výzkumného projektu v rámci ČR.
Přednášející
Školitel.
Stručná anotace předmětu
Student je součástí řešitelského týmu a aktivně se podílí na projektu v rámci ČR. V případě
víceletého projektu se zapojení počítá za každý akademický rok.
Splnění tohoto předmětu se eviduje následovně:
(a) hlavnímu řešiteli projektu 100 %;
(b) spoluřešitelům poměrným podílem 100 %/ počtem spoluřešitelů.
Př. Petr, A., Pavel, B. & Sojka, M. (2013). Komparace podmínek tělesné výchovy u žáků s tělesným postižením
v prostředí integrované školní TV a TV na školách speciálních. Výzkumný project IGA (Interní grantová
agentura UP v Olomouci project. č. XXX-AAA-YYY-ZZ)
(Petr, A. (100 %) tj. 8 kreditů; Pavel, B. (50 %) tj. 4 kredity; Sojka, M. (50 %) tj. 4 kredity)

Student dodá na oddělení vědy a výzkumu kopii abstraktu projektu př. zprávu o jeho
úspěšném obhájení.
Evidence splnění tohoto předmětu je zajištěna školitelem.
Odborná literatura
Specifikována podle požadavků školitele.

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku
Název studijního předmětu
Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu
(15 kr)
Zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Aktivní zapojení do mezinárodního výzkumného projektu.
Přednášející
Školitel.
Stručná anotace předmětu
Student je součástí řešitelského týmu a aktivně se podílí na mezinárodním výzkumném
projektu. V případě víceletého projektu se zapojení počítá za každý akademický rok.
Splnění tohoto předmětu se eviduje následovně:
(a) hlavnímu řešiteli projektu 100 %;
(b) spoluřešitelům poměrným podílem 100 %/ počtem spoluřešitelů.
Př. Petr, A., Pavel, B. & Sojka, M. (2013). The effect of double transtibial prosthesis on gait in rehabilitation
(Norwegian Research Agency; project. nr. XXX-AAA-YYY-ZZ)
(Petr, A. (100 %) tj. 15 kreditů; Pavel, B. (50 %) tj. 7,5 kreditů; Sojka, M. (5 0%) tj. 7,5 kreditů)

Student dodá na oddělení vědy a výzkumu kopii abstraktu projektu př. zprávu o jeho
úspěšném obhájení.
Evidence splnění tohoto předmětu je zajištěna školitelem.
Odborná literatura
Specifikována podle požadavků školitele.

