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Usnesení 

 

Usnesení OR/06/2-1: Oborová rada DSP FTK UP souhlasí, aby student 

v prezenční formě studia uzavřel na UP Olomouc pracovní 

poměr (úvazek 0,7).  

 

Usnesení OR/06/2-2:  Oborová rada DSP FTK UP schvaluje       

 předložené     individuální      studijní      plány 

s podmínkou,   že   u   výše    uvedených   studentů 

budou    provedeny úpravy dle stanoviska OR; 

 uznání zkoušek Mgr. D. Jandačky získaných studiem 

na OU Ostrava. 

 

   Usnesení OR/06/2-3: Oborová rada DSP FTK UP   

 ukládá  

o předsedovi OR doc. RNDr. M. Janurovi, Dr.  

 oznámit Mgr. M. Nováčkové, že poslední 

termín pro odevzdání upravené disertační 

práce je 31. 3. 2007; 

 oznámit Mgr.  K. Halamičkové,  že 

poslední termín pro ukončení studia je 

31. 8. 2007; 

 oslovit školitelku prof. RNDr. 

J. Riegerovou, CSc., aby se vyjádřila k 

možnosti pokračování ve studiu  

studentky Mgr. J. Zatloukalové; 

 pozvat studenta Mgr. Tomáše Raka 

k projednání návrhu zanechání studia; 

 oslovit školitele prof. PhDr. K. Frömela, 

DrSc., aby se vyjádřil k další perspektivě 

studia PhDr. Z. Haníka; 

 pozvat studentku Mgr. J. Nešporovou 

k projednání  studijních záležitostí; 

 oznámit Mgr. T. Vyskočilovi,  že  termín 

pro vykonání zkoušek  v rámci programu 

EMA a odevzdání rukopisu závěrečné 

práce  je 31. 1. 2007; 

 kontaktovat PhDr. M. Černoška ve věci 

dalšího pokračování ve studiu; 



 kontaktovat studenta Mgr. L. Duška ve 

věci zanechání studia; 

 zajistit předání informace o termínu 

ukončení studia všem studentům, kteří 

jsou v posledním roce studia; 

o prof. PhDr. H. Válkové, CSc. dořešit  všechny 

formální náležitosti týkající se dalšího studia 

Mgr. Matialla Mussy. 
 

Usnesení OR/06/2-4: Oborová rada DSP FTK UP ukládá, aby každý člen OR 

zaslal předsedovi oborové rady do 31. 1. 2007 připomínky 

k výše uvedeným bodům.  
 

    Usnesení OR/06/02-5: Oborová rada DSP FTK UP schvaluje  výše uvedené členy 

zkušebních komisí a zkušební předměty, včetně uvedených 

alternativ. 

 

    Usnesení OR/06/02-6: Oborová rada DSP FTK UP schvaluje  výše uvedené členy 

s následujícími změnami: 

 u studentky Mgr. E. Zdařilové zařadit do komise místo 

doc. RNDr. M. Přidalové, Ph.D. prof. PhDr. 

K. Frömela, DrSc.; 

 u studenta Mgr. D. Másilky zařadit do komise místo 

doc. PhDr. V. Karáskové, CSc.  doc. PhDr. V. Gajdu, 

CSc. 

 

    Usnesení OR/06/02-7: Oborová rada DSP FTK UP 

 schvaluje uhradit částku ve výši 6 000,- Kč 

z rozpočtu Oddělení pro vědecko-badatelskou 

činnost a zahraniční vztahy; 

 rozhodla, že dalších  6 000,- Kč uhradí studenti; 

 doporučuje zpracovat kritéria pro další případy, 

u kterých by bylo třeba hradit poplatek za 

realizaci výuky studentů v DSP. 

 

 

Usnesení OR/06/02-8: Oborová rada DSP FTK UP doporučuje, aby Vědecká rada 

FTK UP jmenovala doc. RNDr. Petra Linharta, CSc. členem 

komise pro státní doktorské zkoušky. 

 

 

doc. RNDr. M. Janura, Dr., v. r. 

proděkan FTK UP 
 

 

Olomouc,  20. 11. 2006 

 


