Zápis ze zasedání oborové rady doktorského studijního programu Aplikované
nanotechnologie, 24.10.2016
Počátek, 14:00, přítomno 8 členů ze 13 (viz prezenční listina), konec 15:30
Přítomni: prof. Čapková, prof. Gášková, prof. Novák, prof. Švorčík, prof. Janoš, doc. Pavlík,
ing. Munzarová, doc. Kolská
Omluveni: prof. Nezbeda, prof. Louda, doc. Kužel, doc. Rejnek, dr. Dudjak
Program zasedání oborové rady (dále jen OR):
1.
Zahájení
2.
Schválení studijních plánů nově přijatých doktorandů.
3.
Projednání ročního hodnocení studia doktorandů. Upřesnění studijního plánu.
4.
Schválení komise pro státní doktorskou zkoušku A. Semerádtové.
5.
Projednání požadavků ke zkoušce z anglického jazyka.
6.
Schválení změny školitele mgr. Hany Pupíkové.
7.
Různé.
Ad 1) prof. Čapková přivítala přítomné členy OR a poděkovala jim za účast
Ad 2) Byly projednány navržené studijní plány (SP) studentů 1. roku studia (Lupínková,
Smejkal, Ryšánek). Studijní plány byly schváleny s doporučením formálních úprav textů (viz
níže).
Ryšánek: opravit školící pracoviště
Smejkal: doplnit náplň na 4. rok studia
Ad 3) Byly projednány upřesněné studijní plány a hodnocení průběhu studia studentů vyšších
ročníků: Benkocká, Bystrianský, Gren, Herma (Dostálová), Hocelíková (Šplíchalová),
Knapová, Kováčiková - přerušeno, Pupíková, Semerádtová, Tolasz.
U většiny studentů bylo doporučeno pokračování ve studiu. Podrobněji viz níže:
Benkocká: bez připomínek.
Braborec: požádal o ukončení studia. Již tedy není studentem PhD studia na PřF UJEP.
Bystrianský: bez připomínek.
Gren: studentka i školitelka požádaly o ukončení studia.
Herma (Dostálová): bez připomínek.
Hocelíková (Šplíchalová): bez připomínek.
Knapová: bez připomínek.
Pupíková: studentka i školitelka zažádaly o změnu školitele i tématu. Více viz bod 6.

Semerádtová: bez připomínek.
Tolasz: školitel navrhl ukončení studia. Pokud chce student studium ukončit, musí o ukončení
studia požádat.
Ad 4) Schválení komise pro státní doktorskou zkoušku A. Semerádtové.
Návrh složení komise pro státní doktorskou zkoušku Aleny Semerádtové v oboru
nanotechnologií:
Dr. Jan Malý, PřF UJEP
Prof. Pavla Čapková, PřF UJEP
Doc. Dana Gášková, MFF UK
Doc. Jaroslav Pavlík, PřF UJEP
Doc. Zdeňka Kolská, PřF UJEP
Prof. Pavel Janoš, FŽP UJEP
Doc. Josef Trögl, FŽP UJEP
Doc. Pavel Kuráň, FŽP UJEP
OR schvaluje navrženou komisi (hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi)
Ad 5) Projednání požadavků ke zkoušce z anglického jazyka. Členové OR byli seznámeni
s požadavky (viz Příloha 1 tohoto zápisu). OR souhlasí s navrženými požadavky.
Ad 6) Schválení změny školitele Mgr. Hany Pupíkové.
Stávající školitelka (doc. A Macková, ÚJF AV ČR, Řež) i studentka požádaly o změnu
školitele. Novým školitelem by měl být doc. M. Kormunda (PřF UJEP).
Žádost byla OR doručena, chybí na ní však podpisy jak končící školitelky (doc. Macková),
tak nového školitele (doc. Kormunda). Od obou však existuje emailová komunikace, z níž
vyplývá, že oba školitelé se změnou souhlasí. OR schvaluje změnu školitele a tématu
(hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi). Na podanou žádost doplnit souhlasy starého a nového
školitele a vyjádření OR.
Děkujeme ještě jednou všem přítomným členům OR za účast, plodnou diskuzi a podnětné
připomínky.
Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.,
předsedkyně OR
Doc. Ing. Zdeňka Kolská, PhD,
tajemnice OR
v Ústí nad Labem, 25.10.2016
Zapsaly: Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. a doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

PŘÍLOHA 1: Požadavky ke zkoušce z angličtiny pro doktorandy a její organizace

Obsah a části zkoušky
1. Písemná část - student předloží tyto dokumenty:
a. odborné strukturované CV (tištěné)
b. popis disertačního projektu (elektronicky + tištěné + ppt) v rozsahu 1-2 stran A4 a
max. 5 slidů
c. konferenční příspěvek či pracovní verze konferenčního příspěvku v angličtině
d. kopii odborného textu tematicky souvisejícího s dizertací - v rozsahu cca 10 stran
(pouze v tištěné podobě)
2. Ústní část - vlastní ústní zkouška proběhne formou kolokvia - odborného pohovoru především
o předloženém disertačním projektu, konferenčním příspěvku a předloženém odborném textu.
Součástí ústní zkoušky je i četba a překlad náhodně vybrané pasáže z připraveného odborného
textu.

Organizace zkoušky
1. Student bude skládat zkoušku před tříčlennou komisí, členy komise budou lektorky anglického
jazyka a zástupce z řad odborníků, jejichž zaměření souvisí s tématem dizertační práce
doktoranda. Celá zkouška bude vedena v anglickém jazyce.
2. Během akademického roku budou vypsány dva zkušební termíny (leden nebo únor, květen
nebo červen) tak, aby měl student možnost se o termínu dozvědět nejméně jeden měsíc
předem. Student může tuto zkoušku opakovat nejvýše dvakrát (viz Studijní a zkušební řád v
doktorském studijním programu PřF UJEP).
3. Pravidelná docházka na výuku angličtiny pro doktorandy není požadována. Studenti mohou
navštěvovat přípravný kurz na zkoušku v rozsahu dvou semestrů (výuka začne vždy v zimním
semestru a bude ukončena v letním semestru).
4. Písemná část zkoušky může být studentovi prominuta, jestliže předloží certifikát z
cambridgeské zkoušky PET či jiné zkoušky na stejné, popřípadě vyšší úrovni.

Ústí nad Labem, xx. xx. 2016

RNDr. Martin Švec, PhD.
proděkan pro studium

