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Zasedání oborové rady 
 

Zápis č.  3/2014 
Přijatá usnesení 

Oborová rada ukládá předsedovi OR informovat níže uvedené 
studenty a jejich školitele o rozhodnutí, které se

čení studia v DSP z důvodu neplnění studijních povinností:
Mgr. Anna Novosadová; 
Mgr. Romana Leciánová. 

Oborová rada pověřuje prof. Januru přípravou podklad
řehled podmínek připuštění ke státní doktorské zkoušce u 

studentů v různých typech studia v návaznosti na rok zahájení 

Oborová rada DSP FTK UP v Olomouci: 
ukládá všem studentům, aby u předmě
vědecké práce uvedli jako vyučujícího Mgr. Romana 
Cuberka, Ph.D. namísto prof. RNDr. Jana Hendla, CSc.
kromě výše uvedeného schvaluje ISP níže uvedených student
bez připomínek: 

• Mgr. Hana Bednáříková; 
• Mgr. Lucia Bizovská; 
• Mgr. Monika Cina řová; 
• Mgr. Adéla Dvořáčková; 
• Mgr. Michal Munduch; 
• Mgr. Markéta Šindelová; 
• Mgr. Milena Vagaja; 
• Mgr. Svatoslav Valenta. 
kromě výše zmíněné opravy jména vyuč
Metodologie vědecké práce ukládá níže uvedeným 
studentům upravit ISP dle stanoviska oborové rady 
uvedeného v tabulce, která je součástí tohoto zápisu:
• Mgr. Petr Baďura; 
• Mgr. Tomáš Hollein; 
• Mgr. Ji ří Mališ; 
• Mgr. Sylvie Slavíková; 
• Mgr. Ji ří Svoboda; 
• Mgr. Adam Šimůnek; 
• Mgr. Jarmila Št ěpánová; 
• Mgr. Pavel Šuba; 
• Mgr. Jaroslava Voráčová. 
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prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 
předseda oborové rady 
 
 
Olomouc, 26. listopadu 2014 
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