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Přijatá usnesení  

 

         Usnesení OR/08/1-1: Oborová rada DSP FTK UP  

 doporučuje, aby seznam  volitelných předmětů sloužil 

jako základní orientace při zpracování ISP; 

 schvaluje názvy předmětů níže uvedených vyučujících: 

o prof. Hodaň, 

o doc. Jirásek, 

o doc. Janura,  

o prof. Vaverka (označení I.),  

o prof. Otáhal (označení II.),  

o doc. Novosad, 

o doc. Lehnert, 

o doc. Stejskal, 

o prof. Opavský, 

o prof. Válková; 

 schvaluje  nově navržené vyučující: 

o doc. Blahutková, 

o doc. Miovský, 

o doc. Krejčí, 

o doc. Řehulka, 

o doc. Tošnerová; 

 ukládá doc. Hendlovi upravit názvy garantovaných  

předmětů; 

 ukládá doc. Janurovi požádat prof. Riegerovou 

o vypracování anotací nově navržených předmětů; 

 ukládá požádat všechny vyučující o vypracování anotací  

všech předmětů výběrového programu; 

 schvaluje vyřazení předmětů prof. Hoška a prof. Hrčky 

(časové zaneprázdnění) z nabídky volitelných předmětů. 

 

Usnesení OR/08/1-2:  Oborová rada DSP FTK UP  

 doporučuje doc. Janurovi a prof. Frömelovi, aby při 

zpracování požadavků pro obhajobu DP vycházeli 

z následujících doporučení: 

o tzv. „předobhajoba“ DP na příslušné katedře; 

o požadavek minimálně dvou publikací 

v periodikách, z toho jedna publikace jako první 

autor, druhá publikace jako spoluautor; 

o publikace je vyžadována v tzv. databázových  

nebo „započitatelných“ časopisech. 

 



Usnesení OR/08/1-3:  Oborová rada DSP FTK UP schvaluje, aby do komise pro 

obhajoby DP byli mimo schválený seznam jmenování 

maximálně 2 odborníci z dané specializace. 

 

Usnesení OR/08/1-4:  Oborová rada DSP FTK UP ukládá doc. Janurovi, aby ve 

spolupráci s prof. Válkovou připravil návrh kritérií pro 

vytvoření  kreditového systému. 

 

        Usnesení OR/08/1-5:  Oborová rada DSP FTK UP  

 schvaluje, aby při vstupním testu (Quick Placement Test) 

bylo požadováno dosažení minimálně 50 bodů; 

 žádá Mgr. Válka o vypracování kritérií pro studium AJ 

v rámci DSP. 

   Usnesení OR/08/1-6: Oborová rada DSP FTK UP ukládá doc. Janurovi, aby ve 

spolupráci s prof. Frömelem připravil materiály pro akreditaci 

studia v DSP na 4 roky (ČJ a AJ). 

    

   Usnesení OR/08/1-7: Oborová rada DSP FTK UP na základě vyjádření školitele 

prof. Opavského souhlasí, aby zkouška Mgr. E. Yanac 

z anglického jazyka byla posuzována podle specifických kritérií. 

    

   Usnesení OR/08/1-8: Oborová rada DSP FTK UP na základě vyjádření školitele 

prof. Hodaně souhlasí se změnou zaměření tématu disertační 

práce Mgr. J. Okrouhlého. 

   

    Usnesení OR/08/1-9: Oborová rada DSP FTK UP ukládá doc. Janurovi, aby požádal 

Mgr. M. Valentu o bližší specifikaci zaměření  práce a posoudil 

nově navržené předměty v souvislosti s tématem DP. 

 

   Usnesení OR/08/1-10:  Oborová rada DSP FTK UP ukládá doc. Janurovi, aby požádal 

Mgr. M. Šlachtovou o předložení bližší specifikace tématu DP 

a seznamu absolvovaných předmětů v rámci výběrového 

programu. 

 

   Usnesení OR/08/1-11: Oborová rada DSP FTK UP souhlasí, aby předmět Biometrie ve 

studijním roce 2008/2009 vyučoval doc. Hendl. 

 

 

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

proděkan FTK UP 
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