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Usnesení 

 

     Usnesení OR/06/1-1: Oborová rada FTK UP na základě veřejného hlasování 

rozhodla, že předsedu Oborové rady DSP FTK UP bude 

v tomto volebním období vykonávat doc. RNDr. M. Janura, 

Dr. (7, 0, 0) 

 

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

potřebných rozhodnutí bylo v období mimo zasedání  rady 

řešeno formou „per rolam“, s výjimkou schvalování 

individuálních studijních plánů a hodnocení studia. 

 

     Usnesení OR/06/1-3:  Oborová rada FTK UP  

 schvaluje výše uvedenou komisi pro obhajoby DP   

studentky Mgr. Marcely Míkové, 

 doporučuje předsedovi OR jmenovat výše vedené  

oponenty DP.  (7,  0  ,0) 

 

    Usnesení OR/06/1-4: Oborová rada DSP FTK UP  

 souhlasí s výše uvedenými předměty a členy zkušebních 

komisí, včetně uvedených alternativ s následujícími 

výjimkami: 

o členem zkušební komise Mgr. Z. Svobody byl navržen 

doc. MUDr. M. Mayer, CSc. místo doc. PhDr. 

J. Novosada, CSc.; 

o členem zkušební komise Mgr. R. Sluky by měl být 

lékař (doporučen doc. MUDr. P. Stejskal, CSc.), 

doc. PhDr.  J. Pavlík, CSc. by měl být nahrazen jiným 

odborníkem z oblasti funkční antropologie; 

 ukládá doc. RNDr. M. Janurovi, Dr. projednat změny 

zkoušejících studenta Mgr. R. Sluky se školitelkou 

prof. RNDr. J. Riegerovou, CSc. a předložit oborové radě 

ke schválení upravené složení zkušební komise.  

 

 

   Usnesení OR/06/1-5: Oborová rada DSP FTK UP  

 souhlasí, aby školitelem studenta Mgr. A. Baadera byl 

doc. RNDr. J. Zháněl, Dr.; 

 ukládá doc. RNDr. M. Janurovi, Dr. projednat tuto 

záležitost osobně se školitelem a studentem. 

 



    Usnesení OR/06/1-6: Oborová rada DSP FTK UP  

 schvaluje  navýšení měsíční částky všem studentům a ve 

stejné výši, 

 doporučuje vytvoření finanční rezervy, 

 doporučuje vyplácení příspěvku na zdravotní pojištění 

v maximální možné výši, 

 ukládá doc. RNDr. M. Janurovi, Dr. 

o zpracovat kritéria pro vyplácení mimořádných 

stipendií, 

o navrhnout vedení fakulty hledat jiné zdroje pro 

vytvoření finanční rezervy, 

o vyvolat diskusi k možnosti zvýhodnění studentů 

v DSP při stanovení poplatku za ubytování na VŠ 

kolejích, 

o prověřit možnost uzavření pracovního poměru 

studentem, který je  v prezenční formě studia 

a pobírá stipendium. 

 

    Usnesení OR/06/1-7: Oborová rada DSP FTK UP  

 schvaluje, aby studenti se zaměřením na psychologii 

bezpečnosti v kinantropologii zúčastnili přijímacího řízení 

s možností přijetí ke studiu, 

 doporučuje diskutovat problémy týkající se specializací 

oboru kinantropologie  na samostatném jednání OR, 

 ukládá doc. RNDr. M. Janurovi, Dr. vypracovat návrh 

kreditového ohodnocení jednotlivých předmětů v souladu 

s ICTS. 

 

    Usnesení OR/06/1-8: Oborová rada DSP FTK UP  

 potvrzuje, že v současné době je uznání zkoušek 

absolvovaných v rámci studia v zahraničí v kompetenci 

školitele, 

 doporučuje doplnit příslušné materiály v této oblasti 

o vyjádření souhlasu garanta předmětu, který byl 

původně uveden v individuálním plánu, 

 doporučuje věnovat se problematice uznávání zkoušek 

a změn  výběrových předmětů na příštím jednání oborové 

rady.  
  

    Usnesení OR/06/1-9: Oborová rada DSP FTK UP doporučuje vypracovat kritéria, 

která musí splnit student ucházející se o obhajobu disertační 

práce. 

 

    Usnesení OR/06/1-10: Oborová rada DSP FTK UP bere na vědomí informaci 

o přípravě přijímacího řízení v DSP. 

 

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

proděkan FTK UP 
 

Olomouc,  29. 5. 2006 



 


