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Záznam o průběhu obhajoby disertační práce
Student: RNDr. Petra Lechová
Studijní program: vzdé|ávání v chemii
Studijní obor:

Název práce: Prírodné látky v projektovom lyučovaní
Jazykpráce: slovenský

školitel: Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., PrF UPJŠ, Košice

oponenti: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc., PřF UP' Olomouc
RNDr. Milada Teplá, Ph.D., PřF UK Praha

Datum obhajoby: 10.6.2014
Místo obhajoby: PřF UK' Albertov 3, Praha 2, učebna č. 7 (přízemí)

Hlasování komise o výsledku: kladnÝch hlasů:
záporných hlasů:
neplatných hlasů:

Výsledek out'u: ouv' ffiffila
Členové komise:
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., UK PřF Praha

členové komise:
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc., PřF UK Praha
doc. Ing. Stanislav Smrček' CSc., PřF UK Praha
prof. PhDr. Martin Bílek' Ph.D., PedF UHK Hradec Králové
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D., PedF UK Praha
doc' RNDr. Marta Klečková. CSc." PřF UP olomouc

Oponenti:
doc. RNDr' Marta Klečková, CSc., PřF UP olomouc
RNDr. Milada Teplá, Ph.D., PřF UK Praha
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proť. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc'
předsedkyně komise



Zápis z obhajoby disertační práce RNDr. Petry Lechovéo která se konala
na KIJDCH Přírodovědecké fakulty UKv Praze dne 10. 6.2014

Přítomni: viz prezenční listiny členů komise a hostů

Program:

Zahájení obhajoby a představení uchazeče
Prof. Čtrnáctová, předsedkyně komise, přivítala všechny přítomné a představila členy
komise a oponentky. Pak seznámila přítomné s odborným Životopisem uchazečky o
obhajobu disertační práce RNDr. Petry Lechové a sjejími dosavadními pracovními
výsledky v oboru Yzdě|ávání v chemii.

Seznámení s obsahem disertační práce
RNDr. Petra Lechová 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.

Hodnocení disertační práce školitelem, konzultantem a oponenty
Školitelka práce seznámíIapřítomné s hodnocením prace RNDr. Petry Lechové během
jejího doktorandského studia. oponentky přednesly své posudky a vyslovily svoje
připomínky. oba posudky byly kladné a doporučily práci k dalšímu Ťízení. RNDr.
Petra Lechová zodpověděla připomínky uvedené v posudcích oponentek.

Diskuse k disertační práci
Následovala diskuse k disertační práci, které se účastnili čtyři přítomní, kteří položili
celkem osm dotazů (viz diskusní lístky) s širším dotazem či námětem pro diskusi a
několik dalších účastníků obhajoby s dotazem upřesňujícím nebo doplňujícím.
Vznesené dotazy a připomínky byly uchazečkou zodpovězeny.

Hlasování a výsledky obhajoby
Po ukončení veřejné části obhajoby a krátké diskusi členů komise kjejímu průběhu
proběhlo tajné hlasování o výsledku obhajoby.
Ze šesti přítomných ělenů komise hlasovalo kladně šest' Žádný nehlasoval proti a žádný
se nezdrŽel hlasování.

Vyhlášení vysledků obhajoby
Prof. Čtrnáctová vyhlásila ýsledky obhajoby. Všech šest přítomných členů komise
hlasovalo pro výsledek: PROSPELA. Komise na zák|adě úspěšné obhajoby
jednomyslně doporučuje podat návrh na udělení akademického titulu ,,Doktor.. (ve
zhatce Ph.D.) RNDr. Petře Lechové.

10. června 2014

Zapsal: Urban
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Kontroloval : prof. Čtrnáctová


