
 

 

Zápis z jednání oborových rad DSP klinická psychologie a pedagogická psychologie  

ze dne 28. 2. 2012 

 

Přítomni: Prof. PhDr. Alena Plháková, CSc., Prof. PhDr. Dušan Šimek, doc. PhDr. Alena 

Petrová, Ph.D., doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D., doc. PhDr. Vladimír Řehan, doc. PhDr. 

Zdeněk Vtípil, CSc., doc. PhDr. Josef Konečný, CSc., doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., doc. 

PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, Dr.Sc., PhDr. Matúš Šucha,Ph.D., PhDr. Martin Lečbych, 

Ph.D., PhDr. Marek Kolařík, Ph.D., , Mgr. Martin Kupka, Ph.D. 

Za projekt VSKAZ: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. 

 

Porada byla svolána k dořešení specifik Doktorských studijních programů dle Směrnice 

děkana FF UP k provedení studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 

(Článek 16 až 27 a Příloha č. 1 Kontrolní list pro obhajobu disertační práce a statní doktorskou 

zkoušku).  

 

Přítomní členové oborových rad dospěli po kratší diskuzi k následujícímu usnesení:   

 

 Povinnosti pro studenty doktorského studia vyplývající ze zmíněné směrnice jsou 

platné s  okamžitou platností s výjimkou týkající se zahraniční stáže a realizované 

výuky - viz Článek 23, bod 3) a 5) příslušné směrnice. 

 Povinnost absolvovat zahraniční stáž a realizovat výuku v předepsaném rozsahu se 

týká studentů DSP, kteří jsou v tomto a. r. 2011/2012 v 1. ročníku, nikoliv starších. 

 Oborové rady akceptují následující formy výuky: 

Výuka na Katedře psychologie FF UP.  

Výuka na Katedře psychologie a patopsychologie PdF UP, kterou je nutné předjednat 

s vedoucí katedry doc. PhDr. Alenou Petrovou, Ph.D. na základě doporučení školitele.     

Výuka psychologie na jiných univerzitních pracovištích.  

Přednáška pro odbornou veřejnost realizovaná na pracovištích mimo UP.  

 Zahraniční stáž musí mít minimální rozsah 5 pracovních dnů strávených na odborném 

pracovišti v zahraničí.  

 Student odevzdává současně s disertační prací (ve třech vytištěných exemplářích 

opatřených CD) 10 výtisků autoreferátu.   

 Podmínky, které oborové rady DSP oborů klinická a pedagogická psychologie 

schválily, budou neprodleně dány na vědomí všem studentům DSP a všem školitelům. 

 

Výše uvedené usnesení bylo všemi přítomnými členy oborových rad jednomyslně schváleno.  

 

Možnost výuky na Katedře psychologie a patopsychologie PdF UP nabídla studentům DSP 

vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP Doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D., 

členka OR pro klinickou psychologii. Nabídka se setkala s velmi příznivým ohlasem 



Prof. Alena Plháková upozornila přítomné examinátory oborových předmětů, že komisionální 

zkouška může mít (dle článku 24 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci) písemnou 

formu. Členové komise pak posoudí písemnou práci studenta.  

 

Před ukončením jednání oborových rad byl stanoven termín schůzky předsedů OR  

s koordinátorem DSP PhDr. Martinem Kupkou, Ph.D. a zástupcem projektu VSKAZ PhDr. 

Martinem Dolejšem, Ph.D., a to na úterý 6. 3. v 8 hodin v pracovně 3.20.  Předmětem schůzky 

bude předání informací o povinnostech vyplývajících ze Směrnice děkana FF UP k provedení 

studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 a z Usnesení oborových rad ze 

dne 28. 2. 2012 studentům a školitelům DSP.  

 

Za členy OR 

 

 

Prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.                          Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc. 

předsedkyně OR pro klinickou psychologii            předseda OR pro pedagogickou psychologii      

 

 

 

 

 

 


