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Zápis z obhajoby doktorské disertační pr;ce Mar. Hany Ševčikové. 10.září 2018 

Zápis z obhajoby doktol'Sk� disertační práce Mgr. Hany ševčJkové s nárvem „Regulatlon of morphogenk 
proc.es.ses in potato - the role of sugar metabolin1", která se konala dne 10. zafj 2018 od J2:30h 
v seminárni mistnostl KFR na Kated1e experimentální biologie rostlin (KEBR) Přf UK v Praze, é. dvefi 213. 

Předsedkyně komise prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.O. pfivítala pňtomné, pfedstavlla členy 
komise. oponenty a Mgt. Hanu ševčikovou. Seznámila pfitomné s odborným životopisem obhajujfcí 
studen;ky, s publikafoi aktivitou doktorandky. Školrtelkou diseiučnl práce by1a Doc. RNDr. t-elena 
lipavsl<á, Ph.O. z katedry EBR. Hana Ševlíková je ;:,rvní autorkou l vyjitého impaktovaného čánku, 
certifikované metodiky a dále je pl'llním autorem dvc,..i submitovanVch publikacj, 

Po tomto Uvodu Ooc. Lipavská seznámila kcmisi se svým hodnocenim studentky během jeJiho 
studia, které vysvětlilo okolnost! odevzdáni práce po 9 letech. OOvodem bylo přebráni řešení projektu 
GAUI< > jinou tématikou. Zdůraznila aktivní přístup doktorandky během studia. Ptáci jednonatně 
dopon.iila k obhajobě. 

Náslédovalo předáni slova Haně ŠevNkové, která uvédla přítomné do základních cílO a 
problematiky studia morfogennich proc.esti u brambor. V další části obhajoby Informovala o výsleddch 
ziskaný:h v prúběhu ,studia, obsahu prací, které ,yly zahrnuty do disertace. Závěrem prezentace 
přehledně formulovala závfry své práce. Hana �evlfková předvedla dobrou porezentaci, pečlivě 
přlptav?nou. Vystoupeni bylo předneseno s dobrým pfednesem, výslovnosti, spisovoou češtinou. 

Po pretentaci výsledků přečetla na fádc,st předsedkyně komise prof. Albrechtové svůj 
oponertský posudek oponentka práce Ing. Lenka Langhansová, Ph.O., z Ústavu experimentálnl botaniky 
AV Čl\. v.v.i., Laboratoře rostlinných biotee,hnologii. Všechny dotazy doktorandka uspo<ojlvě 
zodpověděla. Druhý oponentský posudek přednesl RNDr. Oldřich Navrátil. CSc. taktéž z Útavu 
experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Laboratoře virologie. Prltomní členové komise a oponenti po 
odborné diskusi vyjádřili s odpověámi spokojenost. 

Po odpovědkh na odborné posudky předsedkyně komise otevřela obecnou diskusi, kteti byla 

iiv6, zojímav6 a dok.1:oraodka v ,,í pf�$v�.J.:ivl: ,utlµuvěd�f,:1 tlulo,y. Po :!okončcní llhku:llc pr!!Ust-dkyně 
komise vyzvala přítomné hosty, aby opustili jednati místnost, a zahájila neveřejné zasedání kcmlse. 
Přítomní členově komtse vyjádřili podporu přijeti práce. Poté předsedkyně komise vyzvala pfft:,mné 
členy, aby v tajném hlasování vyjádřiti svůj názor. P1

i

tomno bylo 7 ďen6 komise oprávněných hluovat, 
vSichni přijali hlasovací llstky, všec-hny odevzdané lístky byly platné. O hlasování byl sepsán protokol, 
který všichni přítomni podepsali. 

Předsedkyně zahájila druhou vefojnou čá�t jednání, v níž informovala o jednáni kcmise, 
okomentovala vystoupení doktoranda:, vyhlásila výsledek hlasováni komise a informovala přítomné o 
rozhodnuti podat návrh na udělení titulu „OoktorN (Ph.O.} Mgr. Haně š.evčikové. 

V Praze dne 11.9..2018 ..1 

Zapsala [ Prof. RNOr. Jana Albréchtová, Ph.O., 
předsedkyně komise pro obhajobu 
předsedkyně Oborové rady v OS programu pro anatomii a fyziologii rostlin na PřF Ul< v Praze 


