
 

 

 
 

Studium ve čtyřletém doktorském studijním programu P 2612 Elektrotechnika a informatika 

 

PROTOKOL1 

z rozpravy nad odbornou studií v rámci studijního bloku 

Datum konání: …………….……………………..Jméno, příjmení a titul:  .............................................................................  

Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Název odborné studie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

Složení komise:  předseda komise (nesmí být školitel) : …………………………………………………………………..……………… 

  předseda oborové rady: …………………………………………………………………………….…………..………….. 

  vedoucí školicího pracoviště: ………………………………………………………………………………...…………. 

  školitel: ………………………………………………………………………………………………………………….…..…………. 

  další členové2: …………………………………………………………………………………………………….….……………. 

 

Průběh odborné rozpravy, závěry a doporučení: 

 

 

 

Výsledek odborné rozpravy:3 

- .....................................................................................................................................................................SOU

HLAS se závěry odborné studie a pokračováním studia 

- .....................................................................................................................................................................NES

OUHLAS se závěry studie s povinností jejího PŘEPRACOVÁNÍ 

- .....................................................................................................................................................................NES

OUHLAS se závěry studie s doporučením UKONČENÍM STUDIA 

Návrh tématu disertační práce: 

 

Odborná studie   byla  -  nebyla4  vypracována a obhajována v jazyce anglickém. 

Hodnocení znalosti jazyka anglického: VÝBORNĚ (1) – PROSPĚL (2) – NEPROSPĚL (4) 

 

Podpis předsedy komise:   

 

Podpis členů komise:   

                                                 
1 Po úspěšné odborné rozpravě zapíše předseda komise pro odbornou rozpravu do formuláře pro výsledky zkoušek a hodnocení 

doktoranda za semestr: Odborná studie obhájena – doplní datum konání a vlastní podpis. 
2 Oponent, případně jmenovaní katedrou jazyků pro odbornou rozpravu v AJ 
3 Nehodící se škrtněte 
4 Pokud byla studie sepsána a obhájena v AJ, vyznačte klasifikaci z AJ (škrtněte nehodící se) 



 

 

 

 

1) Po úspěšné odborné rozpravě zapíše předseda komise pro odbornou rozpravu do formuláře pro 

výsledky zkoušek a hodnocení doktoranda za semestr: 

„Odborná studie obhájena“ – doplní datum konání a podpis jako u standardní zkoušky. 

 

 

2) Pokud doktorand sepsal a obhájil odbornou studii v AJ, zapíše: 

- Předseda komise pro odbornou rozpravu do formuláře pro výsledky zkoušek a hodnocení 

doktoranda za semestr získanou známku „Odborná studie a rozprava v AJ“ - doplní datum 

konání a podpis jako u standardní zkoušky. 

- Zástupce katedry jazyků získanou známku do KOSu. 

     

3) Při uzavření studijní etapy zapíše předseda ORO do formuláře pro výsledky zkoušek a hodnocení 

doktoranda za semestr: 

 

Studijní etapa ukončena dne: ……………………………………………… 

Kredity získané za: 

Odborné povinné předměty: …………………………….…………………. 

Publikační činnost: ………………………………………………………………… 

Pedagogickou praxi: ……………………………………………………………… 

Stáž: …………………………………………………………………………………………. 

Kreditů celkem: ………………………………………………………………………. 

 

Doplní datum konání a podpis jako u standardní zkoušky. 


