
Oborová rada  DSP  
 

Zápis č. 2/2005 

Přijatá usnesení 

 

 

Usnesení OR/05/02-1:    Oborová rada DSP FTK UP  

 schvaluje      předložené     individuální      studijní      plány 

s    podmínkou,   že   u   výše    uvedených   studentů budou  

provedeny úpravy dle stanoviska OR; 

 ukládá    proděkanu   doc.   RNDr.  M.  Janurovi,  Dr.,  aby 

   informoval  Mgr.  Adama  Baadera  o  stanovisku  oborové   

   rady. 

 

 Usnesení OR/05/02-2:   Oborová rada DSP FTK UP   

 navrhuje děkance FTK UP, aby  vydala  podle § 56, odst. 

1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,  

rozhodnutí ve věci ukončení studia v DSP  Mgr. Štěpána 

Válka; 

 ukládá proděkanu doc. RNDr. M. Janurovi, Dr., aby 

zajistil předání informace o termínu ukončení studia 

všem studentům, kteří jsou v posledním roce studia,  

 ukládá proděkanu doc. RNDr. M. Janurovi, Dr., aby 

zajistil schůzku     s    příslušným    školitelem   

a studentem Mgr. J. Urbanem a studentkou Mgr. 

K. Halamičkovou. 

 

Usnesení OR/05/02-3: Oborová rada DSP FTK UP souhlasí s výše uvedenými 

předměty a členy zkušebních komisí, včetně uvedených 

alternativ. 

 

Usnesení OR/05/02-4: Oborová rada DSP FTK UP doporučuje informovat studentku, 

že na FTK UP probíhá pouze prezenční nebo kombinovaná 

forma studia DSP.   

 

Usnesení OR/05/02-5: Oborová rada DSP FTK UP doporučuje zaslat studentce 

informace o přijímacím řízení a poplatku za studium.  

 

Usnesení OR/05/02-6: Oborová rada DSP FTK UP bere na vědomí informaci o úpravě 

směrnice „Využívání prostředků získaných od samoplátců – 

studentů DSP“. 

 

Usnesení OR/05/02-7: Oborová rada DSP FTK UP potvrdila, že v souladu s pravidly, 

která jsou v současné době  uplatňována na FTK UP, je součástí 

diskuse při posouzení tezí také seznámení se stávajícím stavem 

řešení problému (vedle základních materiálů, které byly součástí 

zkoušky z metodologie, je nutné informovat také o výsledcích 

probíhajícího výzkumu).  

 



Usnesení OR/05/02-8: Oborová rada DSP FTK UP bere na vědomí  stanovisko prof.   

RNDr. S. Komendy, DrSc.  
Usnesení OR/05/02-9: Oborová rada DSP FTK UP doporučuje, aby jazykovou 

přípravu řešil student z vlastních prostředků.  

 

Usnesení OR5/02-10: Oborová rada DSP FTK UP doporučuje vedení fakulty, aby 

zvážilo vnitřní mechanismy, jak zvýšit zájem studentů 

o studium v DSP a jak zkvalitnit podmínky pro studenty v DSP 

a mladé vědecké pracovníky. 

 

Usnesení OR/05/02-11: Oborová rada DSP FTK UP bere na vědomí informaci 

o zapojení FTK UP do mezinárodního   grantu „Play Project“ a 

doporučuje využívat v co největší míře mezinárodní granty 

vhodné pro zapojení studentů DSP. 

 

Usnesení OR/05/02-12: Oborová rada DSP FTK UP  

 doporučuje, aby vedení fakulty podpořilo studenty 

v prezenční formě, kteří dosáhli věku 26 let, plní studijní 

povinnosti  a jsou ve druhém a třetím ročníku studia, 

poskytnutím finanční dotace na platbu zdravotního 

pojištění; 

 pověřuje proděkana doc. RNDr. Januru, Dr., aby tuto 

záležitost projednal na zasedání vedení fakulty. 

 

 

 

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

proděkan FTK UP 
 

 

 

 

 

Olomouc,  7. 12. 2005 

Zapsala: M. Macháčková 

 



 

 

 


