
Zápis z obhajoby disertační práce Mgr. Hany Biihmové, která se konala
na KUDCH Přírodovědecké fakulty UK v Praze dne 18. 12.2O0g

Přítomni: viz prezenční listiny členů komise a hostů

Program:

1. Zahájení obhajoby a představení uchazeče
Prof. Čtrnáctová, předsedkyně komise, přivítala všechny přítomné a představila členy
komise a oponenty. Pak seznámila přítomné s odborným životopisóm uchazečky ó
obhajobu disertační práce Mgr. Hany BÓhmové a s jejími dosavadními pracovními
výsledky v oboru Yzdě|ávání v chemii.

2. Seznámení s obsahem disertační práce
Mgr. Hany BÓhmové seznámila přítomné během své prezentace s obsahem svojí práce.
Uvedla cíle práce a postup jejich postupného dosaŽení' představila teoretickou a
praktickou část práce ajejich hlavní výsledky.

3. Hodnocení disertační práce školitelem, konzultantem a oponenty
Škohtel a konzultant práce seznámili přítomné s hoánocením práce Mgr. Hany
Bohmové během jejího doktorandského studia. oponenti přednesli své pósudky á
vyslovili svoje připomínky. oba posudky byly kladné a doporučily práci k dalšímu
řízení. Mgr. Bóhmová zodpověděla připomínky uvedené v pošudcích k plné
spokojenosti oponentů.

4. Diskuse k disertační práci
Následovala diskuse k disertaění práci, které se účastnilo sedm přítomných (viz
diskusní lístky) s širším dotazem či námětem pro diskusi a několik dalších úěastníků
obhajoby s dotazem upřesňujícím nebo doplňujícím. Všechny vznesené dotazy a
připomínky by|y uchazečkou zodpovězeny.

5. Hlasování a ýsledky obhajoby
Po ukončení veřejné části obhajoby a krátké diskusi členů
proběhlo tajné hlasování o výsledku obhajoby.
Ze sedmi přítomných členů komise hlasovalo kladně sedm'
žádttý se nezdržel hlasování.

komise k jejímu pruběhu

Žádný nehlasoval proti a

6. Vyhlášení výsledků obhajoby
Prof. Čtrnáctová vyhlásila výsledky obhajoby. Všech sedm přítomných členů komise
hlasovalo pro výsledek: PROSPELA. Komise na zák|adě úspěšné obhajoby
jednomyslně doporučuje podat návrh na udělení akademického titulu ,,Doktor.J (vé
zkatce Ph.D.) Mgr. Haně Bóhmové.
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Zapsa|a: prof. Čtrnáctová18. prosince2009



zÁprs

o hlasování komise, jmenované pro obhajobu doktorské disertační práce

v programu YzděIávání v chemii

Mgr. Hany Btihmové

které se konalo dne 1 8.12.2009 na Univerzitě Karlově v Praze Přírodovědecké f-akultě

Komise má celkem ...8... členů, z toho oprávněných hlasovat ... 7... členů

Přítomno bylo celkem ...{.. členů, ztohooprávněných hlasovat .. ř. ' ot.n.i

Pro klasifikaění stupeň PROSPĚL /A hlasovalo ...'ť.... členů

NEPROSPĚL tn hlasovalo ,,.'ť.., členů
í

hlasování se zdtže|o ,.,..v... členů

Podpis předsedy komise:

Podpisy ělenů komise:


