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Přijatá usnesení 

 

Usnesení OR/07/2-1:  Oborová rada DSP FTK UP 

o schvaluje předložené     individuální      studijní      

plány studentů studijního ročníku 2007/2008, 

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

Dr., aby informoval všechny školitele o výše 

navržených doporučeních. 

  Usnesení OR/07/2-2: Oborová rada DSP FTK UP   

o ukládá školiteli prof. MUDr. J. Opavskému, CSc., 

aby za přítomnosti předsedy OR DSP FTK UP doc. 

RNDr. M. Janury, Dr. projednal se studentkou 

Mgr. M. Šlachtovou a studentem Mgr. J. Urbanem 

jejich studijní záležitosti; 

o navrhuje děkanu FTK UP, aby  vydal  podle § 56, 

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

školách,  rozhodnutí ve věci ukončení studia v DSP   

o PhDr. Miroslava Černoška; 

o Matialla Mussy; 

o Mgr. Tomáše Raka; 

o Mgr. Petra Šumbery; 

o Mgr. J. Zatloukalové. 
 

Usnesení OR/07/2-3: Oborová rada DSP FTK UP  ukládá, aby při zpracování ISP 

byla dodržena tato pravidla: 

o název disertační práce doplnit anotací,  

o název výběrového předmětu koncipovat v obecné 

rovině, 

o zahrnout do ISP odbornou stáž, 

o garanci maximálně jednoho předmětu školitelem,  

o provést kontrolu ISP před ukončením 1. ročníku 

studia. 

 

   Usnesení OR/07/2-4: Oborová rada DSP FTK UP  doporučuje  

o rozšířit nabídku výběrových předmětů na základě 

návrhů školitelů, 

o název předmětu doplnit anotací. 

 

Usnesení OR/07/2-5: Oborová rada DSP FTK UP ukládá schvalovat změny 

výběrových předmětů dle čl. 29 bod 2 Studijního 

a zkušebního řádu UP. 

 



Usnesení OR/07/2-6: Oborová rada DSP FTK UP ukládá, aby uznání zkoušek 

získaných studiem v zahraničí provedl vyučující uvedený 

v ISP, a to na základě žádosti doporučené školitelem 

a s uvedením anotace předmětu, který byl v zahraničí 

absolvován. 

 

  Usnesení OR/07/2-7: Oborová rada DSP FTK UP  ukládá prof. PhDr. F. Vaverkovi, 

CSc. vypracovat kritéria v oblasti  publikačních a 

přednáškových aktivit studenta,  která jsou podmínkou pro 

podání přihlášky k obhajobě DP. 

  

  Usnesení OR/07/2-8: Oborová rada DSP FTK UP  

o doporučuje, aby  

 studenti, kteří studují v českém jazyce, 

zpracovali disertační práci v jazyce českém; 

 žádosti o napsání práce v jazyce anglickém 

byly posuzovány individuálně; 

o vydává, na základě veřejného hlasování, opakovaně 

zamítavé stanovisko k žádosti Mgr. D. Bednářové 

k napsání DP v anglickém jazyce. (2,5,1) 

 

Usnesení OR/07/2-9: Oborová rada DSP FTK UP ukládá předsedovi oborové rady 

doc. RNDr. M. Janurovi, Dr., aby na příští zasedání OR 

předložil návrh postupu při zpracování kreditového systému v 

DSP v oboru kinantropologie. 
 

Usnesení OR/07/2-10: Oborová rada DSP FTK UP doporučuje, aby maximální počet 

studentů vedených jedním školitelem nebyl větší než 8.   

 

 Usnesení OR/07/2-11:     Oborová rada DSP FTK UP  

o schvaluje, aby  

o získání kreditů z metodologie byla splněno do 

konce prvního ročníku studia; 

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

projednal s vedoucí knihovny FTK UP záležitosti týkající 

se odborné literatury v oblasti metodologie. 

 

Usnesení OR/07/2-12:   Oborová rada DSP FTK UP bere na vědomí upravené ISP 

studentů PhDr. T. Třosové a Mgr. P. Zappeho.  

 

Usnesení OR/07/2-13: Oborová rada DSP FTK UP schvaluje výše uvedené oponenty 

a členy komise pro obhajoby disertační práce Mgr. J. Bělky.  
 

 

 

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

proděkan FTK UP 
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