Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta tropického zemědělství

Zápis z jednání oborové rady program Agriculture in Tropics
and Subtropics
3. 12. 2021
Dne 3. prosince 2021 proběhlo zasedání oborové rady FTZ, ATS. Přítomni byli níže uvedení
členové rady. Celé zasedání probíhalo online formou přes MS Teams z důvodu nouzového
stavu.
Přítomní členové (10):

prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Ing. Olga Leuner, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani

Omluveni:

prof. RNDr. Irena Valterová, CSc.
doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
doc. RNDr. David Honys, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Pluháček, Ph.D.

Hosté (1):
doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.
Tajemnice, zapisovatelka:

Mgr. Martina Gregorová
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Program zasedání Oborové rady:
1. Zahájení (prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.)
2. Informace z minulé Oborové rady (prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.)
3. Zprávy z atestací doktorandů – září 2021 (prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.)
4. Projednání ISP (Individuálních studijních plánů) nových doktorandů (prof. Ing. Bohdan
Lojka, Ph.D.)
5. Schválení nově navržených témat disertačních prací
6. Různé (prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.)
ad 1. Zahájení
Předseda OR, prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. přivítal přítomné členy Oborové rady programu
Agriculture in Tropics and Subtropics (ATS). Přítomno bylo 10 členů OR, 4 členi se omluvili,
přítomno hostů 1.
ad 2. Informace z minulé Oborové rady
Předseda OR prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. připomněl informace z minulé Oborové rady (26.
3. 2021), kde bylo domluveno, že pro plnění atestací se posouvá podmínka manuskriptu
odeslaného do vědeckého časopisu databáze Web of Science z 2. ročníku, tj. ke 4. atestaci až
na 5. atestaci. Toto bylo také změněno v atestačním dokumentu, který je vyvěšen na webových
stránkách FTZ.
ad 3. Zprávy z atestací doktorandů
prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., Katedra tropických plodin a agrolesnictví: atestace proběhly
dne 22. 9. 2021 a týkaly se 1 studenta, kterému je doporučeno pokračovat bez výtky. Ostatní
studenti jsou v režimu přerušení.
ad 4. Projednání ISP (Individuálních studijních plánů) nových doktorandů (prof. Ing.
Bohdan Lojka, Ph.D.)
Perry Davilla Goldis – ISP neschválen, doporučeno specifikovat okruhy státní doktorské
zkoušky, aby více odpovídaly tématu disertační práce
Po zapracování změn bude ISP odeslán oborové radě ke schválení per rollam.
5. Projednání nově navržených témat disertačních prací
Byla projednána nově navržená témata disertačních prací:
•

Characterization of tick activity and prevalence of tick borne diseases in selected tropical areas –
RNDr. Jiří Černý, Ph.D.
- schváleno OR

•

Development and testing of new techniques for in field detection of emerging epizootic and zoonotic
pathogens - RNDr. Jiří Černý, Ph.D.
- schváleno OR
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•

Genetic characterization of emerging epizootic and zoonotic pathogens and description of their inter
-action with their host organisms - RNDr. Jiří Černý, Ph.D.
- schváleno OR

•

Ecology of African civet (Civettictis civetta) - Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
- schváleno OR

•

Population genetics of small mammals - Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
- schváleno OR (s připomínkou – v metodologii musí být téma více specifické a zaměřené na
tropické oblasti)

•

Nutritional and organoleptic properties of meat and traditional meat products from underutilized spe
-cies - doc. Tersia Needham, Ph.D.
- schváleno OR

•

Husbandry of indigenous livestock and game species - doc. Tersia Needham, Ph.D.
- schváleno OR

•

Genetic diversity widening of Brassica juncea and B. carinata through resynthesis, embryorescue
and in vitro regeneration- Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
- schváleno OR

•

Regulation of early stages of somatic embryo development in Araucaria angustifolia - Ing. Iva
Viehmannová, Ph.D.
- schváleno OR (s připomínkou, v metodologii musí být téma více specifikováno)

ad 6. Různé (prof. Ing Bohdan Lojka, Ph.D.)
a) Schválení návrhů nových školitelů – pro předložení VR FTZ:
Mgr. Martina Komárková, Ph.D. bude navržena vědecké radě FTZ ke schválení jako nová
školitelka disertačních prací doktorských studijních programů TABM a ATS. - schváleno OR
b) žádost o změnu školitele:
Studentka Michaela Levá žádá o změnu školitele z prof. MVDr. Evy Baranyiové, CSc. na doc.
RNDr. Jana Pluháčka. Původní školitelka již není zaměstnancem FTZ. – schváleno OR
Prof. Banout přednesl stanovisko oborové rady SRD ohledně schvalování komisí pro obhajoby
disertačních prací, které dle studijního řádu schvaluje děkan na návrh oborové rady. Dohodlo
se, že budou určena minimální kritéria pro členy komise. Tato kritéria budou schválena
oborovou radou. Pokud nějaký člen komise nebude splňovat tato minimální kritéria, oborová
rada bude schvalovat jeho účast v komisi hlasováním per rollam.
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Dále se diskutovala možnost organizovat obhajoby disertačních prací hybridní formou. Tento
návrh byl dříve zamítnut z důvodu nutnosti tajného hlasování, které nebylo technicky možné.
V současné době byla tato překážka již odstraněna. Tajné hlasování přes Lime Survey se nyní
běžně používá. Proto by mělo být znovu zváženo, zda je možné povolit účast některým členům
komisí účastnit se obhajob on-line. Otevře se tak možnost zvát k obhajobám odborníky ze
zahraničí.
Závěr
Předseda OR prof. Ing Bohdan Lojka, Ph.D. všem zúčastněným poděkoval a ukončil zasedání
Oborové rady.
V Praze dne 3. 12. 2021

prof. Ing Bohdan Lojka, Ph.D.
Předseda OR FTZ pro program ATS

