Zápis č. 6/2015 z jednání Oborové rady pro obor Environmenální
analytická chemie na FŽP UJEP dne 15. 6. 2015

Přítomni: prof. Dočekalová, prof. Janoš, prof. Kanický, Ing. Lang, doc. Loučka, RNDr. Matys Grygar,
doc. Rejnek
Omluveni: doc. Lesný, prof. Nezbeda,
Jednání se dále jako hosté zúčastnili ředitelka ÚACH AVČR Ing. Bludská a děkan fakulty Ing.
Neruda.

Program jednání:
1. Zahájení, přivítání členů OR, schválení programu
2. Schválení zápisů z předchozích jednání a hlasování per rollam
3. Projednání zprávy o dosavadním průběhu doktorského studia
4. Různé, diskuse

1. Zahájení, přivítání členů OR
Prof. Janoš přivítal členy oborové rady a hosty a omluvil nepřítomné. Navržený program jednání
byl schválen.

2. Schválení zápisů z předchozích jednání a hlasování per rollam
Zápisy z předchozích jednání a záznamy z hlasování per rollam byly členům OR zaslány předem
v elektronické podobě. Prof. Kanický upozornil na chybu v záznamu o schvalování oponentů
dizertačních prací per rollam, kdy nebyl započten jeho hlas. Toto nedopatření výsledek hlasování
nijak neovlivnilo. Příslušný záznam by opraven a schválen spolu ostatními záznamy.

3. Projednání zprávy o dosavadním průběhu doktorského studia
Zpráva byla členům OR rozeslána předem spolu s pozvánkou na jednání a tvoří přílohu tohoto
zápisu. Prof. Janoš shrnul hlavní body předložené zprávy a následně proběhla obsáhlá diskuse, v niž
se členové OR i přítomní vedoucí představitelé UACH i FŽP zabývali zejména dalším rozvojem
oboru. Byly diskutovány především následující body:
-

Podmínky pro úspěšnou re-akreditaci stávajícího oboru, která je plánována na r. 2017.
Možnosti rozšíření oboru akreditace tak, aby zahrnoval např. speciální či pokročilé
techniky pro ochranu životního prostředí.
Možnost podání žádosti o akreditaci pro habilitační řízení.

OR nepřijala k těmto bodům definitivní stanovisko. V diskusi zazněl opakovaně požadavek na to,
aby se při volbě témat dizertačních prací, při sestavování individuálních studijních plánů a kontrole
jejich plnění přihlíželo k zaměření studijního oboru. Bylo doporučeno revidovat předpisy týkající se
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tvorby a kontroly plnění individuálních studijních plánů. Prof. Janoš připraví pro příští zasedání OR
podklady, ve kterých budou zhodnoceny možnosti akreditace habilitačních řízení.

5. Různé
Další body nebyly na zasedání OR projednávány.

Zapsal: prof. Ing. P. Janoš, CSc.
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