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Úvodní slovo
Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
všichni hrajeme v životě více rolí a vy jste právě do svého portfolia přibrali roli no-
vou, roli doktorského studenta/doktorské studentky. Scénář je hrubě načrtnut, víte, 
co je vaším výzkumným záměrem a kdo je vaším školitelem/školitelkou. Abychom 
vám pomohli se zorientovat v novém prostředí a předali vám „pravidla hry a nápo-
vědu“, vznikla tato příručka.
masarykova univerzita je výzkumnou univerzitou. Očekává od vás jako od začínají-
cích výzkumníků samostatnost, pracovitost a tvořivost na vysoké úrovni. Na druhou 
stranu vám poskytne zázemí laboratoří, knihoven, elektronických zdrojů, ale také 
finanční, prostorové a zejména lidské zdroje v  podobě kolegů na naší univerzitě 
a skrze mezinárodní konference a zahraniční stáže i kontakty z celého světa. Je to 
pro vás obrovská příležitost se rozvinout na poli vědy a výzkumu a zároveň čtyřletý 
závazek studovat, měřit, diskutovat, publikovat a cestovat za poznáním.
Držím vám palce na vaší cestě doktorským studiem a kdybyste na chvíli ztratili 
směr, ozvěte se, jsme tady pro vás.
      Ing. Zuzana Sajdlová, Ph. D. 
      Proděkanka pro vědu a výzkum FSpS mU

Doktorský studijní program 
Kinantropologie/Sports Sciences

Doktorský studijní program Kinantropologie je určen k  přípravě vysoce kvalifiko-
vaných odborníků v  oblasti kinantropologie a je zaměřen na rozvoj samostatné 
tvůrčí činnosti v  oblasti výzkumu a vývoje v  oboru kinantropologie. Cílem studia 
je prohloubit teoretické znalosti získané úspěšně absolvovaným studiem v magis-
terském studijním programu a získat  schopnosti vhodné k vědecké práci v oboru 
kinantropologie, a to jak samostatně, tak v  rámci některého z  výzkumných týmů 
fakulty.
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Slovníček základních pojmů
Školitel/ka
V doktorském studijním programu se studium uskutečňuje pod vedením školitele. 
Školitel metodicky provádí studenta celým studiem, spolupracuje s  ním na vy-
pracování disertační práce, sestavuje společně se studentem jeho studijní plán,  
podporuje ho v osvojování potřebných znalostí a dovedností, seznamuje ho se zá-
konitostmi vědecké práce a publikační činnosti. 

Konzultant/ka
Doplňuje odborné působení školitele. V  případě externího školitele (mimo FSpS 
mU) je student povinen mít na fakultě konzultanta.  

Oborová rada
Oborová rada sleduje, hodnotí a garantuje vysokou úroveň doktorského studijního 
programu. Předsedou/předsedkyní oborové rady je garant/ka doktorského studij-
ního programu, který/která odpovídá za kvalitu a obsah programu. 

Proděkan/ka pro vědu, výzkum a projektovou podporu
Koordinuje činnost oborové rady, zodpovídá za kvalitu a uskutečňování programu. 

Oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory
Studijním oddělením je pro doktorské studenty Oddělení vědy, výzkumu a projek-
tové podpory, pod které spadá veškerá administrativní stránka studia. S  dotazy 
a žádostmi se obracejte osobně nebo přes e-mail phd@fsps.muni.cz.

iS
Veškerá studijní agenda je vedena v  Informačním systému masarykovy univerzi-
ty www.is.muni.cz. Přes IS podáváte žádosti, zapisujete si předměty, plníte indivi-
duální studijní plán, vykazujete svou publikační činnost. Do systému se přihlásíte 
pomocí UČO (univerzitní číslo osoby) a primárního hesla, které obdržíte při zápisu 
do studia. V případě, že jste již na mU studovali nebo zde pracujete, zůstávají v plat-
nosti Vaše původní hesla. 

V  ISu je Vám automaticky zřízena e-mailová adresa ve tvaru učo@mail.muni.cz.   
Veškerá komunikace ohledně studia musí vždy probíhat výhradně z  této oficiální 
adresy, na emaily z jiných adres není možné reagovat.

Základy práce s Informačním systémem mU
https://www.fsps.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/zapis/Zaklady_prace_s_In-
formacnim_systemem_mU.pdf
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Organizace StuDia
JaKý Je Průběh a POvinnOSti DOKtOrSKéhO StuDia? 

— Plnění individuálního studijního plánu,
— příprava disertační práce,
— plnění povinných předmětů,
— plnění povinně volitelných předmětů,
— publikační aktivita,
— podílení se na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech,
— absolvování zahraniční stáže v minimální délce 1 měsíc,
— složení státní doktorské zkoušky,
— získaní 240 kreditů za celé studium,
— odevzdání disertační práce.

na začátku studia
Doručením rozhodnutí o přijetí do doktorského studia Vám vzniklo právo na zápis 
do studia a zápis do prvního semestru. Studenty a studentkami se stáváte až poté, 
co se do studia zapíšete. 

ČiPOvÁ Karta

Základním identifikačním průkazem na masarykově univerzitě je karta ISIC (pří-
padně průkaz studenta prezenčního/kombinovaného studia). Karta slouží nejen  
pro identifikaci, ale také pro:

— vstup do učeben, 

— vstup do univerzitní počítačové studovny a do knihoven a studoven,

— nabízí možnost placení za kopírování a tisk v knihovnách a počítačových studovnách,

— možnost úhrady stravování v menzách. 

Pokud máte kartu vystavenou z dřívějšího studia na mU, můžete si přes Obchodní 
centrum mU objednat přelepku.

V případě nové karty je nutné se nejprve nechat vyfotografovat a zvolený typ karty 
koupit přes Obchodní centrum. Zde naleznete bližší informace ke kartě:
https://www.muni.cz/studenti/isic-a-foceni a k fotografování: 
https://it.muni.cz/sluzby/fotografovani-osob.



5www.fsps.muni.cz/studenti/doktorske-studium

aKtuaLizace ÚDaJů v iSu

Zkontrolujte si v ISu aktuálnost Vaší korespondenční adresy a kontaktního telefonu 
(Osobní administrativa – Personální – Kontrola a změny osobních údajů). 

Pro výplatu stipendia je také nutné zadat bankovní účet vedený u české banky (Sti-
pendia – Nastavení čísla účtu). Stipendium je vypláceno výhradně bezhotovostně. 
Zadání bankovního účtu doporučujeme i kombinovaným studentům, kteří nedostá-
vají pravidelné měsíční stipendium. I studenti kombinované formy studia mohou 
dostat různá mimořádná stipendia.

Průběh studia
záPiS DO SemeStru

Žádost o zápis do dalšího semestru se podává elektronicky před začátkem každé-
ho semestru (kromě prvního semestru). 

Právo na zápis do následujícího semestru získáte při splnění těchto podmínek: 
— splnění kreditové povinnosti pro daný semestr – tj. 20 kreditů v aktuálním
     semestru nebo 45 kreditů za dva po sobě jdoucí semestry, 
— úspěšné ukončení všech opakovaných předmětů zapsaných v aktuálním 
     semestru,
— nepřekročení maximální doby studia v doktorském studijním programu (8 let),
— splnění individuálního studijního plánu – školitel/ka udělí elektronický souhlas 
     s postupem do dalšího semestru. 

záPiS PŘeDmĚtŮ

Zápis předmětů probíhá vždy dle harmonogramu akademického roku od termínu 
„začátek zápisu předmětů“ do data „konec zápisu předmětů“. V prvním a druhém 
semestru studia jsou dány povinné předměty, které musíte splnit. Skladba předmě-
tů v doktorském studiu je uvedena ve studijním katalogu: 
https://www.fsps.muni.cz/studenti/doktorske-studium/studijni-katalog.

VýuKa

výuka povinných a povinně volitelných předmětů probíhá formou blokových semi-
nářů vždy ve čtvrtek. Rozvrh výuky najdete v ISu – můj rozvrh. 

Pro prezenční studenty je účast na výuce je povinná. Kombinovaní studenti  
si na začátku semestru domlouvají s vyučujícími podmínky splnění předmětu.
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inDiViDuáLnÍ StuDiJnÍ PLán/SemeStráLnÍ náPLŇ

Studium v doktorském programu se uskutečňuje podle individuálního studijního 
plánu (ISP). Plán zadává student v ISu: Student – Začátek/Konec semestru – Indivi-
duální studijní plán doktorského studia.

Na začátku studia zavede student do ISu individuální studijní plán celého studia. 
Rozepisuje se zde podrobněji o směřování svého výzkumu, výzkumném zaměření 
disertační práce a plánovaných činnostech během studia. Plán celého studia musí 
být v ISu vyplněný a schválený školitelem nejpozději do konce druhého semestru 
daného studia. 

Kromě plánu na celé studium vyplňuje student na začátku každého semestru se-
mestrální náplň. Zde detailněji rozepisujete, čemu se budete aktuálně věnovat 
(např. příprava disertační práce, publikace/články, účast na konferencích, zahra-
niční stáž). Vámi navrženou semestrální náplň ISP schvaluje školitel/ka.
Na konci semestru pak ke své semestrální náplni student vyplňuje zpětnou vazbu, 
ke které se vyjádří školitel/ka a minimálně jednou ročně také oborová rada. 

Pozor, pro vyplňování semestrální náplně/zpětné vazby jsou pevně dány termí-
ny, které je nutné dodržovat! mimo tyto termíny nelze semestrální náplň/zpětnou  
vazbu editovat. Konkrétní termíny najdete pro každý semestr v ISu v aplikaci Indivi-
duální studijní plán Ph.D. a jeho hodnocení.  
neuspokojivé plnění iSP může vést k ukončení studia. 

Více informací:  
ISP - studenti od 2. semestru: 
https://is.muni.cz/do/fsps/23224503/43060378/predpisy/ISP_-_Studenti_od_2._
semestru_CZ_aktualizace_2020.pdf

ISP - jak  postupovat v IS: 
https://is.muni.cz/do/fsps/23224503/43060378/predpisy/ISP_jak_postupo-
vat_v_IS_studenti_aktualizace_2020__1_.pdf

ISP - noví studenti:
https://is.muni.cz/do/fsps/23224503/43060378/predpisy/ISP_-_Novi_studenti_
CZ_aktualizace_2020.pdf



7www.fsps.muni.cz/studenti/doktorske-studium

PŘÍPraVa DiSertaČnÍ Práce

Do doktorského studijního programu jste se přihlásili s konkrétním projektem di-
sertační práce, na kterém v průběhu studia soustavně pracujete. Případná úprava 
názvu disertační práce je možná pouze na základě žádosti studenta. Případnou 
změnu výzkumného zaměření/tématu disertační práce je nutné provést co nejdří-
ve po zahájení studia a žádost musí projít schválením Oborové rady Kinantropo-
logie. Žádost o změnu názvu/tématu disertační práce podáváte elektronicky pro-
střednictvím IS mU – Student – Během studia – Úřadovna – Podání nové žádosti. 

Na práci na disertačním projektu je navázáno plnění povinných předmětů Příprava
disertační práce 1 až 6. V rámci předmětu Příprava disertační práce 2 a 4 jsou uspo-
řádány workshopy, na kterých prezentujete své dosavadní výsledky na disertační 
práci. V rámci předmětu Příprava disertační práce 2 je to formou posteru, u předmě-
tu Příprava disertační práce 4 pak formou ústní prezentace s powerpointovou opo-
rou. U předmětu Příprava disertační práce 5 jsou výstupem teze disertační práce  
a u předmětu Příprava disertační práce 6 je to samotná disertační práce. 
Hodnocení u předmětu Příprava disertační práce uděluje školitel (případně 
konzultant). 

etiKa VýzKumu

Pokud provádíte výzkum na lidských subjektech, potřebujete předem získat mini-
málně jejich informovaný souhlas. Zde je popsáno, kdy musíte před zahájením ex-
perimentů získat schválení Etické komise pro výzkum mU (EKV mU). 
https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rady-a-komise/eticka-komise-
pro-vyzkum/zadost-o-posouzeni.

Žádost k EKV se podává skrze Editor návrhů projektů v Ekonomicko-správním infor-
mačním systému inet.muni.cz na adrese https://inet.muni.cz/pp/proj/navrh_find.
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zaHraniČnÍ StáŽ

Jako studenti doktorského studijního programu máte, dle nařízení vlády  
č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství, povinnost  
absolvovat během studia zahraniční stáž v celkové délce minimálně jeden mě-
síc. Pro kombinované studenty je alternativou zapojení v mezinárodním projektu,  
případně jiná forma mezinárodní spolupráce. 
Splnění povinnosti na absolvování stáže je posuzováno vždy individuálně. 

Zahraniční instituci si volíte ve spolupráci se školitelem dle zaměření svého  
disertačního projektu. můžete také vybírat z nabídky partnerských univerzit Fakul-
ty sportovních studí, např. v rámci programu Erasmus+. Financování zahraničního  
pobytu může být pokryto z nejrůznějších stipendií nebo grantových schémat. 
I během zahraničního pobytu zůstáváte studentem FSpS, tzn. i nadále je Vám 
vypláceno stipendium. 

Zahraničí stáž je nutné zaevidovat v iSu a po návratu ze zahraničí odevzdat refe-
rentce pro doktorské studium zprávu ze stáže. 
bližší informace k zahraničním stážím a jejich evidenci najdete na 
https://www.fsps.muni.cz/studenti/doktorske-studium/zahranicni-pobyty-doktorandu.

PuBLiKaČnÍ ČinnOSt

Požadavky na publikační činnost stanovené Oborovou radou Kinantropologie FSpS 
mU jsou definovány na webových stránkách
https://www.fsps.muni.cz/studenti/doktorske-studium/publikacni-cinnost.

Publikace oborově odpovídá tématu disertační práce, je zadána v IS mU v aplikaci 
Publikace a je označena pro přenos do RIV (celostátní Rejstřík informací o výsled-
cích, který využívají všechny výzkumné organizace v ČR a data v něm slouží k ná-
rodnímu hodnocení vědy).  

Uznatelné jsou pouze publikace, které mají afiliaci k  FSpS mU. To znamená,  
že v publikaci u svého jména uvedete: Faculty of Sports Studies, Masaryk uni-
versity, brno, czech republic. Toto pravidlo je nutné dodržet i při souběhu studia  
a pracovního poměru na mU. 

S  vykazováním publikace v  ISu Vám poradí školitel/ka, sekretářka katedry nebo  
referentka pro doktorské studium na Oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory. 
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SPOLuPráce PŘi Výuce

Prezenční studenti doktorského studijního programu mají povinnost podílet  
se na výuce. Povinná výuka se plní v  rámci povinného předmětu Spolupráce  
při výuce. Do povinné výuky spadá pravidelná semestrální a kurzovní výuka, asi-
stentství při výuce, vedení a oponování bakalářských prací. Nespadá sem žádná 
forma placené výuky. 

Pedagogickou činnost vyplňujete měsíčně do výkazu, který potvrzuje školitel (nebo 
konzultant, je-li stanoven) a garanti vyučovaných předmětů. Výkaz odevzdáváte re-
ferentce pro doktorské studium na Oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory 
vždy ke konci daného měsíce, ve kterém jste se na výuce podíleli. Formulář výkazu 
najdete na adrese https://www.fsps.muni.cz/studenti/doktorske-studium/formulare 
– Formuláře ke studiu.

StiPenDium

Výše stipendia na podporu studia v  doktorském studijním programu je aktuálně 
12.000 Kč měsíčně a tato částka se nedaní. Stipendium se vyplácí bezhotovostně pravi-
delně jednou za měsíc pouze studujícím v prezenční formě studia a v českém studijním 
programu. Standardní doba studia je 4 roky a započítávají se do ní i všechna neúspěšná 
studia v doktorských studijních programech na všech českých vysokých školách a vý-
zkumných organizacích. 
Více informací ke stipendiím naleznete na 
https://www.fsps.muni.cz/studenti/doktorske-studium/stipendia.

PŘeruŠenÍ StuDia

V případě, že se dostanete do nenadálé životní situace, máte možnost studium přerušit.
Přerušit studium lze jen v případě, že máte splněny podmínky pro zápis do následu-
jícího semestru a nejdříve po úspěšném ukončení prvního semestru. 

Studium je možné přerušit na základě žádosti o přerušení studia, kterou podáváte 
prostřednictvím Úřadovny v  ISu: IS mU – Student – Během studia – Úřadovna – 
Podání nové žádosti. Žádosti podávejte přes Oddělení vědy, výzkumu a projektové 
podpory (OVVPP), nikoli přes Studijní oddělení (SO). K žádosti se vyjadřuje školitel 
a o vyhovění/nevyhovění žádosti rozhoduje děkan fakulty. 

Studium se přerušuje na dobu celých semestrů a celková doba přerušení nesmí 
překročit standardní dobu studia. 



10

závěr studia
StátnÍ DOKtOrSKá zKOuŠKa

Státní doktorská zkouška (SDZ) zahrnuje prověření znalostí ze široké problemati-
ky kinantropologie a z oblasti obecné i speciální metodologie vědeckého výzkumu 
v kinantropologii. Současně jsou prověřovány znalosti z interdisciplinárních oborů 
jako je antropomotorika, biomechanika, fyziologie, sportovní medicína, psycholo-
gie, filosofie, sociologie a pedagogika sportu. 

Přihlášku k státní doktorské zkoušce podáváte elektronicky přes IS mU – Student 
– Během studia – Úřadovna – Podání nové žádosti. Žádost podáváte pod Oddě-
lením vědy, výzkumu a projektové podpory (OVVPP). Přílohou přihlášky jsou teze 
disertační práce, odborný životopis a seznam uveřejněných prací uchazeče a prací 
přijatých k uveřejnění. Termíny pro podání přihlášky jsou do 30. 4. daného akade-
mického roku pro jarní semestr a do 31. 10. daného akademického roku pro pod-
zimní semestr. 

Před podáním přihlášky k SDZ je nutné splnit tyto podmínky: 

— předmět Příprava disertační práce 5 je zapsán nejpozději v semestru, ve kterém  
      student podává přihlášku k SDZ,

— absolvování povinných předmětů (kromě předmětu Příprava disertační práce 6  
     a publikací),

— absolvování min. 3 povinně volitelných předmětů.

Bližší informace a požadavky na teze disertační práce najdete na 
https://www.fsps.muni.cz/studenti/doktorske-studium/statni-doktorska-zkouska.

OBHaJOBa DiSertaČnÍ Práce

Disertační práci student předkládá před uplynutím maximální doby studia. musí 
obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Za di-
sertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jiné-
mu typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, které student opatří uceleným 
úvodem do problematiky a komentářem. 
Práce může být napsána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. 
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Přihlášku k obhajobě podáváte elektronicky přes IS mU – Student – Během studia 
– Úřadovna – Podání nové žádosti. Žádost podáváte pod Oddělením vědy, výzku-
mu a projektové podpory (OVVPP). Přílohou přihlášky je abstrakt disertační práce, 
odborný životopis, seznam uveřejněných prací uchazeče a prací přijatých k uve-
řejnění a stanovisko školitele. Disertační práci vkládáte do archivu závěrečné prá-
ce v ISu. Termíny pro podání přihlášky jsou do 30. 4. daného akademického roku  
pro jarní semestr a do 31. 10. daného akademického roku pro podzimní semestr. 

Podmínky podání přihlášky k obhajobě DP: 

— splnění všech povinných a minimálně 3 povinně volitelných předmětů, 

— získání 240 kreditů za celé studium,

— přechozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky nebo současné podání 
      přihlášky ke státní doktorské zkoušce. Oborová rada doporučuje nejprve složit 
      SDZ a až poté se přihlásit k obhajobě. 

Bližší informace: 
https://www.fsps.muni.cz/studenti/doktorske-studium/obhajoba-disertacni-prace.
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Mohlo by se hodit: 

— Doktorské studium | Fakulta sportovních studií masarykovy 

univerzity | mUNI SPORT:

https://www.fsps.muni.cz/studenti/doktorske-studium

— Doktorské studium | Portál pro zaměstnance: 

https://portal.muni.cz/vyzkum-a-projekty/doktorske-studium

— Zásady a doporučení pro efektivní a kvalitní doktorské studium na mU: 

https://is.muni.cz/auth/do/fsps/23224503/43060378/predpisy/

mL_1-21_Zasady_a_doporuceni_pro_efektivni_a_kvalitni_doktor-

ske_studium-1.pdf

— Studijní a zkušební řád mU: 

https://is.muni.cz/auth/do/fsps/studijni/info-stud/studijni_predpi-

sy/104001693/
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Kontakty

  www.fsps.muni.cz/studenti/doktorske-studium

   www.facebook.com/mU.FSpS

    www.instagram.com/sport_muni

               Fakulta sportovních studií mUNI

   https://twitter.com/sport_muni 

   www.fsps.muni.cz/pro-verejnost/muni-sportcast  

   roucova@fsps.muni.cz

  +420 549 49 4050




