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Zipis i obh;ijoby doktorské disertafoí práce Mgr. Ondřeje Borov« konané dne 2.11.2018 

Obhajota ptáce s nA�em „Houbové symbiózy v k.oře1ech mofskVch trav rodu Posidon/o: <listílbuc�. 
fenotypová a genotypová variabilita a potenciálnl ekofyziologický význam"' se konala v semínámí 
místnosti k.ate-dry éx.perimentální biologie rostlin za piltomnosti 11 ze 13 jmenóvaných členů komis�. 
jednoho ze dvou oponentů, školitele a hostů (vl? pliložené pre2:e1,ční listiny). Jedná ni ved a 
pfedsedkyně komise doc. F. Cvrčkova. 

Po představení uchaieče a ClenO komise školitel 01. Marlin Vohník stručně zhodntil uchazečo\/0 
púsoberi ve v'(.lkumném �mu, přičemž pfes některé dílčí výhrady předloženou práci doporuč.i! 
k obhajcbě. Poté uchazeč p,ezentoval výsledky svého disertačniho projektu. zaměřeného ra 
morfologický popis, kultivaci a taxonomickou identifitaci symbiotick'(ch li endofytních hubl kofenů 

mediteránní endemické mofské uávy posidonie Neptunovy a na bliiši popis a ekofyiiologické 
souvislosti procesu vedoucího k ustavení asociace mezi rostlinou a houbou. O. Borovec v této 
problematice ziskal a publlkoval světově prioritni v'(sledky, podložené anatvzou ůctyhodnéh:> 
množ:st'A vlastnoručně nasbíraného materiálu z podirofskych lokalit. 

Následn� přednesl svůj v zasadě kladn-ý posudek oponent dr. Adamec. Uchazeč odpověděl na jel"o 

odborné otázky a reagoval na pfipomínky ke spokojenosti oponenta. S ohledem na to, ie oponent 
dot.. Gl)ndler se omluvil pro neodkladnou prac:ovni povinnost, jeho posudek, rovně! doporué:ujicf, 
presentoval člen komise doc. Žárský. Následně uo,neč odpověděl na několik věcn'(ch dotaru 
oponenta, které se obsahově do 2:načné míry kryty $ připominkami dr. Adamce. Členové komise a 
přítomn•í oponent shledali odpovědi uspokojivými. Obci oponentské posudky jsou pfiloženv. 

V navazujfcl plenární diskusi uchazeč zodpověděl radu otázek od členů komise a hostů, které se týkaly 
mimo jiní! fy,lologlc:kých funkci kotenovijch endosym�iontů, moinosti a.xenické kultivace pos,ciome, 
existen-re atole apoplastkkých bariér v kofenech Slbmerzních rostlin, souvislosti mezi houbovou 

koloniza:r rostlin a trofickymi poměry lokality a další:h témat (viz přiložené diskusni listky). Přitom 
prokázal výbornou orientaci v prob1ematlce, odborno1,, erudici a pohotové myšleni.

Po zakončení veřejně častl obhajoby členové komise na uzavřeném zasedciní společně s pfltomnyn'I 

školitelen a oponentem v krátké diskusi konstatovali, že proběh obhajoby pfedčil očekávání a 1e 
v osobniTl vystoupeni a reakcích na doiaiy vchazet komisi pfesvědčll o svých odborných kvalitách. 
Po strance formální vš.ak pt�ce vykaiuje nedostatky, zejména proto, le v odevzdaném textu nejsou 
přímo začleněny plné texty publikaci, které z věcného hlediska tvoří nedílnou část disertace. Komise 
proto žad.á doplněni práce formou ettat (souboru, který podle mofností může obsahovat buď plné 
texty publikovan-ých článků r�sp. jejich právně volně preprinty, nebo funkční odkazy na plné texty na 
serveru ,ydavatete, a popfípadě můle bVt i neveiejr;0u pWohou práce). Následně členové komise 
přikrolili k tajnému hlasování, v němž všech 11 prrtomných členů komise odevzdalo platné hlasy. Po 
podpisu ptotckolu pfedsedkyn� komise ukončila neveřejnot1 část usedání a veřejně vyhlásila 
Vl(sledek, jimž je r,ávrh na udělení titulu »Doktor" {Ph.D.t Mgr. Ondreji Botovcovl. 

V Praze d� 2.11.2018 

\""'-" "'Vllll)C:J (předsedkyně komišě) 


