Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta tropického zemědělství

Zápis z jednání oborové rady program Tropical Agrobiology and
Bioresource Management (4106 V44)
27. 11. 2020
Dne 27. listopadu 2020 proběhlo zasedání oborové rady FTZ, TABM. Přítomni byli níže
uvedení členové rady. Celé zasedání probíhalo online formou přes MS Teams z důvodu
nouzového stavu.
Přítomní členové (12):

prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D
doc. RNDr. David Honys, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D
Ing. Olga Leuner, Ph.D.
doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Pluháček, Ph. D.
prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
prof. RNDr. Irena Valterová, CSc.

Hosté (1):

Ing. Vladimír Verner, Ph.D.

Tajemnice:
Zapisovatelka:

Mgr. Martina Klímová
Ing. Ingrid Faltová

Program zasedání Oborové rady:
1. Zahájení (prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.)
2. Informace z minulé Oborové rady (prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.)
3. Zprávy z atestací doktorandů - září 2020 (vedoucí jednotlivých kateder)
4. Projednání ISP (Individuálních studijních plánů) nových doktorandů (prof. RNDr. Pavla
Hejcmanová, Ph.D.)
5. Projednání nově navržených témat disertačních prací (prof. RNDr. Pavla Hejcmanová,
Ph.D.)
6. Různé (prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.)
ad 1. Zahájení
Předsedkyně OR, prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., přivítala přítomné členy Oborové
rady programu Tropical Agrobiology and Bioresource Management (TABM). Přítomno bylo
všech 12 členů OR.
ad 2. Informace z minulé Oborové rady
Předsedkyně OR prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D. připomněla informace z minulé
Oborové rady (6. 2. 2020) a výsledky 4 hlasování per rollam, které se týkaly návrhů 6 nových
školitelů v oboru TABM, nových témat, změn školitelů a oprav ISP a metodiky některých
studentů.
ad 3. Zprávy z atestací doktorandů (vedoucí jednotlivých kateder)
Doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., Katedra tropických plodin a agrolesnictví: atestace proběhly
dne 21. 9. 2020 a týkaly se 33 studentů, 28 studentům - doporučeno pokračovat bez výtky, 5
studentům - doporučeno pokračovat s výtkou.
Doc. Ing. Jan Banout, Ph.D., Katedra udržitelného rozvoje: atestace proběhly dne 16. 9. 2020
a týkaly se 1 studenta- doporučeno pokračovat bez výtky.
Doc. Ing. Karolína Brandlová, Ph.D., Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech: atestace
proběhly dne 3. 9. 2020. a týkaly se 24 studentů, 19 studentům- doporučeno pokračovat bez
výtky, 5 studentům doporučeno pokračovat s výtkou.
ad 4. Projednání ISP (Individuálních studijních plánů) nových doktorandů (prof. RNDr.
Pavla Hejcmanová, Ph.D.)
Ing. Tereza Beránková – upřesnit cíl práce, zvážit přesunutí článku do 2. ročníku
Ing. Iva Bernáthová – ISP schválen
Ing. Lucie Dostalíková – ISP schválen
MSc. Italiya Jignesh – upřesnit okruhy SDZ, změnit zadání DP, aby se propsalo do ISP
Ing. Petr Matějů – specifikovat předměty SDZ
Ing. Dita Mervartová – specifikovat předměty SDZ, více propracovat abstrakt
MSc.Boniface Mukwate Mwami – ISP schválen
MSc. Uche Cyprian Okafor – ISP schválen
MSc. Moses Okao – ISP schválen
Ing. Mag. Sofiia Pyshnieva, MSc. – ISP schválen
Doposud neschválené ISP budou schváleny per rollam, a to po zapracování změn.

5. Projednání nově navržených témat disertačních prací
Byla projednána nově navržená témata disertačních prací:
• The impact of agroforestry on biodiversity and fertility of soil- doc. Ing. Bohdan Lojka,
Ph.D.
- schváleno OR
• Genetic diversity widening of Brassica juncea and B. carinata through resynthesis, embryo
rescue and in vitro regeneration- Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
- schváleno OR
• RNAi based plant defense in wheat-virus-vector interactions- Ing. Jiban Kumar Kundu,
Ph.D.
- neschváleno OR, navrhovatel zatím není školitelem schváleným
Vědeckou radou FTZ a návrh tématu musí být navržen v předepsaném formátu.
Další nová témata disertačních prací budou schválena per rollam.
ad 6. Různé (prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.)
a) Stanovisko k počtu doktorandů na školitele
Na základě usnesení rektora byl stanoven limit pro maximální počet studentů doktorského
studia na školitele, a to 6 studentů DSP. Bylo upřesněno, že se jedná o aktivní studenty, bez
přerušených. OR TABM k tomuto limitu opakovaně vznáší námitky a souhlasí, že u školitelů,
jejichž studenti úspěšně publikují a úspěšně ukončují DSP studium, není důvod k omezování
jejich činnosti.
b) Návrh na změnu v nařízení děkana - odevzdání
Na základě návrhu doc. Lojky byla projednána podmínka v plnění atestací, konkrétně
podmínka manuskriptu odeslaného do vědeckého časopisu databáze Web of Science na konci
2. ročníku, tj. ke 4. atestaci. Tato podmínka se jeví pro studenty, kteří ve svém DSP nenavazují
na předešlou výzkumnou práci a teprve svůj výzkum začínají až v rámci DSP, jako těžko
splnitelná v požadované kvalitě. Obecně je však taková podmínka pro studenty vnímána jako
motivační a jednoznačně pozitivní. Po diskuzi bylo usneseno, že tato podmínka bude posunuta
na 5. atestaci. Dle toho bude aktualizováno Nařízení děkana v tomto příslušném bodě.
c) Podmínky k přijímacímu řízení do oboru TABM
Předsedkyně OR TABM připomněla nová kritéria pro přijetí do DSP TABM, která byla
diskutována per rollam a ocenila členy OR, kteří se do diskuze zapojili a přispěli k jasnější
formulaci kritérií, které v důsledku umožní výběr kvalitnějších kandidátů. Byly též
připomenuty termíny přijímacích řízení a kvóty pro počet studentů k přijetí do studia.
Závěr
Předsedkyně OR prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D. všem zúčastněným poděkovala a
ukončila zasedání Oborové rady.
V Praze dne 27. 11. 2020
prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
Předsedkyně OR FTZ pro program TABM

