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Usnesení OR/13/3-1: Oborová rada DSP FTK UP ukládá předsedovi oborové rady 
informovat níže uvedené studenty a školitele o rozhodnutí 
OR, které se týká navržení na ukončení studia v DSP 
z důvodu neplnění studijních povinností: 
• JUDr. Marek Hodulík; 
• Mgr. Dagmar Muzikantová; 
• Mgr. Tijana Radiša; 
• Mgr. Ji ří Štěpán; 
• Mgr. Jana Vokáčová; 
• Mgr. Radim Weisser. 

 
 
Usnesení OR/13/3-2: Oborová rada DSP FTK 

• schvaluje ISP níže uvedených studentů bez připomínek: 
• Mgr. Michaela Bátorová; 
• Mgr. Lucie Kellerová; 
• Mgr. Romana Leciánová; 
• Mgr. Karel Maceček; 
• Mgr. Eliška Martinásková; 
• Mgr. Alena Migdauová; 
• Mgr. Zuzana Půžová; 
• Mgr. Jakub Svoboda; 
• Mgr. Marie Št ěpaníková; 
• Mgr. Michal Vorlí ček; 
• Mgr. Tomáš Zelenka; 

• ukládá níže uvedeným studentům upravit ISP dle 
stanoviska oborové rady: 

• Mgr. Petr Chvojka – je nutné doplnit ročníky, 
ve kterých budou předměty uvedené v ISP 
splněny; 

• Mgr. V ěra Jančíková – je nutné doplnit povinně 
volitelné předměty z oblasti výzkumné, publikační 
a odborné činnosti; 

• schvaluje žádost Mgr. Terezy Podzimkové o úpravu 
tématu dizertační práce a s ní související změnu ISP. 

 



Usnesení OR/13/3-3: Student může po konzultaci se školitelem do svého ISP 
zahrnout jeden předmět, který není součástí nabídky 
povinně volitelných předmětů stanovených FTK, aniž by 
musel dokládat sylabus předmětu ke schválení oborové radě. 

 Maximální možný počet předmětů, které nejsou součástí 
nabídky povinně volitelných předmětů stanovených Fakultou 
tělesné kultury, jsou dva, přičemž ke druhému předmětu 
je nutné doložit sylabus, který musí schválit oborová rada. 
Současně je třeba v ISP zdůvodnit, proč obsahuje více než 
jeden předmět mimo nabídku povinně volitelných předmětů. 

 
 
Usnesení OR/13/3-4: Oborová rada navrhuje děkanu FTK UP v Olomouci, aby 

jmenoval školiteli pro doktorský studijní program 
následující odborníky: 

• doc. Andreu Madarasovou-Geckovou, Ph.D.; 
• doc. Ing. Mgr. Petera Tavela, Ph.D. 

 
 
Usnesení OR/13/3-5: Oborová rada souhlasí se zařazením předmětu Kvalitativní 

výzkumné metody v kinantropolgii vyučovaného 
doc. Peterem Tavelem do seznamu výběrových předmětů 
pro studenty DSP. 

 
 
Usnesení OR/13/3-6: Oborová rada DSP FTK schvaluje výše uvedené složení 

komisí pro obhajoby dizertační práce těchto studentů: 
• Mgr. Zdeněk Hamřík; 
• Mgr. Jan Pavelka. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. 
pověřen zastupováním proděkana FTK UP 
 
 
 
Olomouc, 20. 11. 2013 


