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Zápis z obhajoby doktorské disertační práce Mgr. Matouše Glance, 25. ledna 2019 

Zápis z obhajoby doktorské disertační práce Mgr. Matouš Glance s názvem 111,Mechanisms of 
establishment and maintenance of PIN polarity in Arabidopsis", která se konala dne 25. ledna 2019 od 
13:00 h v seminární místnosti KFR na Katedře experimentální biologie rostlin (KEBR) PřF UK v Praze, č. 
dveří 213. 

Předsedkyně komise prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.O. přivítala přítomné, představila členy 
komise, oponenty a Mgr. Matouše Glance. Seznámila přítomné s odborným životopisem obhajujícího 
studenta, s velmi impresivní publikační aktivitou doktoranda, která zahrnuje jedno sdílené první autorství 
a jedno spoluautorství 2 článků v časopisu NATURE PLANTS (IF=ll,4), dále spoluatorství článků v 
časopisech IJMS (IF=3,7), Plant Cell {IF=8,5), PNAS (IF=9,5) a Plant Physiology (IF=6,2). Školitelem disertační 
práce byl prof. Jiří Friml, Ph.O., Institute of Science and Technology, Rakousko, který je zároveň členem 
OR AFR. Konzultanti práce byli prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR a 
Mgr. Matyáš Fendrych, Ph.O., z Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK. Po tomto úvodu prof. Friml 
seznámil komisi se svým hodnocením Matouše, jako excelentního studenta od jejich prvního setkání a 
během jeho studia a jednoznačně doporučil práci k obhajobě. Vyzdvihnu! inventivní a aktivní přístup 
studenta. 

Následovalo předání slova Matouši Glancovi, který uvedl přítomné do základních cílů a 
problematiky studia PIN polarity u Arabidopsis. V další části obhajoby informoval o výsledcích získaných 
v průběhu studia, obsahu prací, které byly zahrnuty do disertace. Závěrem prezentace přehledně 
formuloval závěry své práce a naznačil směry, kterými se může vyvíjet dále. Matouš Glanc předvedl 
výbornou prezentaci, pečlivě připravenou. Vystoupení bylo předneseno v angličtině s vynikajícím 
obsahem, přednesem, výslovností, gramatikou. 

Po prezentaci výsledků přečetl na žádost předsedkyně komise prof. Albrechtové svůj ponentský 
posudek oponent práce Prof. Dr. Markus Grebe, University of Potsdam, Německo. Následovala čilá a 
dlouhá diskuse s oponentem, při které student všechny dotazy zodpověděl velmi podrobně a fundovaně. 
Druhý oponentský posudek přednesl Assoc. Prof. Dr. Christian Luschnig, University of Natural Resources 
and Life Science- BOKU, Rakousko. Opět byla velmi dlouhá diskuse, která nenechala nikoho na pochybách 
o expertních marnostech obhajujícícho studenta. Přítomní členové komise a oponenti po odborné diskusi
vyjádřili s odpověďmi spokojenost.

Po odpovědích na odborné posudky předsedkyně komise otevřela obecnou diskusi, která byla 
živá, zajímavá a doktorand v ní opět přesvědčivě zodpověděl všechny dotazy. Po skončení diskuse 
předsedkyně komise vyzvala přítomné hosty, aby opustili jednací místnost, a zahájila neveřejné zasedání 
komise. Přítomní členové komise vyjádřili jednomyslnou podporu přijetí práce. Poté předsedkyně komise 
vyzvala přítomné členy, aby v tajném hlasování vyjádřili svůj názor. Přítomno bylo 10 členů komise 
oprávněných hlasovat, všichni přijali hlasovací lístky, všechny odevzdané lístky byly platné a všechny hlasy 
kladné. O hlasování byl sepsán protokol, který všichni přítomní podepsali . 

.Předsedkyně zahájila druhou veřejnou část jednání, v níž informovala o jednání komise, 
okomentovala výborné vystoupení doktoranda a jeho excelentní vědecké výsledky. Vyhlásila výsledek 
hlasování komise na udělení titulu „D0ktor11 (Ph.O.) Mgr. Matoušovi Glancovi. 

V Praze dne 25.1.2019 

Zapsa'la: Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.O., 
předsedkyně komise pro obhajobu 
předsedkyně Oborové rady v DS programu pro anatomii a fyziologii rostlin na PřF UK v Praze 


