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Zilpls 2 obhaJoby doktorské disertační práce Mgr. Sylvy Plerostové. 11.záři 2018 

Zápis z OOhajoby doktorské disettačnl práce Mgr. Syhrt P7e,ostové s názvem „Characterlzation of the
role of Cftokinins and absclslc acld duíing abiotlc stress response", která se konala dne 11. záff 2018
od 12:30h v seminámi místnosti KFR na Kated7e e,cperlmentálnf biologie rbstlin (KESR) PřF UC 
v Praze,�. dveň 213. 

Pfedsedkyně komise prof. RNDr. Jana AJbrechlová, Ph.O. pflvítala pfítomně, představila lleny 
komise, ,ponentv a Mgr. Sylvu Prerostovou. Seznámili plitomné s odbornYm životopisem obhajují,::i 
student�y. s publikačni aktivitou doktorandky. Školitelkou disertační práce byla Ooc. RNDr. Radomíra 
Vaňkov3, CSc. z Ústavu experiment.itnl botaniky AV ČR, v.v.i., Laboratoře hormonálních regulací. 
Sytva Pferostová je prvni autorkou 3 vyjltých vysoce lmpaktovan'(ch člank(J a date je spoloauorem 6 
dalš.ich impaktovaných publfkaci. 
Po tomto úvodu Doc. V�ňková seznámila komisi se svým hodnocením studenta během jejího studia, 
k,crni bylo VV",m� kl�dnG. Pr.iti jednozn.;ičně dopon.ičil� k obhajobě. 
Následovalo předáni slova Sylvě Přerostové, která uved� přítomné do základních cílů a problemati� 
studia role cytokininů a kyseliny abscisové během odezvy na abiotický stres u rostlin. V další části 
obhajob·r Informovala o výsledcích tfskaných v průběhu studia, obsahu prací, které byty zahrnuty do 
disertace. Závěrem pretent-ace přehledně formulovali závěry své práce. Sytva Pferostové p?ectvedla 
výbomoJ pre2entad v angličtině, pečltvě připravenou. Vystoupeni bylo předneseno s dobrý,n 
přednesem. výslovnosti. 

Po prezentaci výsledků přečetla na !ádost předSédkynf komise prof. Albrechtové svůj 
oponentský posudek oponentka práce Prof. RNDr. _ad/slav Havel, CSc., z Mendelovy Univerzita 
v Brně, Ústavu biologie rostlin. Všechny dotazy doktorandka uspokojtvě zodpověděla. Druhý 
oponentský posudek přednesl Mgr. Karel Doležal, DSc., Centrum regionu Haná, Odděleni chemické 
biologie a genetiky, Přírodov!decká fakulta, Uníveuita Palackého v Olomouci. Pfitomní členové 
komise a oponenti po odborné diskusi vyjádřili s odpověďmi naprostou spokojenost. 
Po odpovea1cn na oaoome posudky predseakyně komise otevre1a ooecnou C1lskus1, ktera by1a 21va, 
zajimavá a doktorandka v ni přesvědčivě zodpovědtla dotazy. Po skončeni diskuse předsedkyně 
komise wzvata prrtomné hosty, aby opustlll jednací místnost, a zahájlla neve1ejné zasedilnf komise. 
P1ftomnl členové komise vyjádřili podporu p?ljetí práce. Poté předsedkyně komise vyzvala přitomné 
členy, al)y v tajném hlasováni vyjádfili svůj názor. PNtomno bylo 8 členO komise oprávněnVch 
hlasovat. všichni přijali hla.sovacf lístky, všechny odev2dané lístky byty platné a všechny hlasy k�adni. 
O hlnov.ini byl s.epsán protokol, kte,Y všichni pfitomn· podepsali. 
Předsedkyně zahájila druhou veřejnou část jednáni, v níž informovala o jednání komise, 
okomentovala vystoupeói doktoranda, vyhlásila výsledek hlasování komise a informovala p1ftomné o 
rozhodnJtí podat návrh na uděleni titulu „Doktor"' {Ph O.) Mgr. Sylvě Přerostové. 

V Praze dne 11.9.2018 _,_ .1. 

Zapsala/: Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.O.,
předsedkyně komise pro obhajobu 
předsedkyně Oborové rady v OS programu pro anatomii a fyziologii rostlin na PfF UK v Praze 


