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Průběh obhajoby
Zápis z (,bhajoby doktorské disertační práce Msr, Aleny VoNškové s „Functloning of arbus.<:ular mycorrhiza in
relation to furt3al communlty composirion and em1fronmental oondl11ons ..., která se konala dne 18. ltrvna 2019
od 10:00h "semřnál'ni místnosti KFR na K.atedfe experimená?nf blologle rostlin (KEBR) Píf UK v Praie, t. d'J\'!ri
21.3. Obhajobu vedli p7edsfdk.yně komise doc. RNDr. Helena lipavská, Ph.O., jako altemujícl pfedsed�ě
l(omisc namísto prof. RNDr. Jany Albrechtové, Ph.O, kletá� u idravotních důvodů nemohla dostavit.
ooc. upavsk'.3 pr1víta1a pi'itomne, píedsta\tlla c1eny komise, oponenty a Mgr. Aletiu Voti.$:kOvov. S0zna1Tila
pňtomné s odbom'(m 11votoplsem obhajující studently, s publikačni aktivitou dof(torandky. štolhelkou
d1Seťtační práce byla Mgr. Martina JanouSkova, Ph.O., Souinick.ý ůstav AV !R v.v.i., konzultantem doc. RNDr.
Mlrosla„ VO$.átka, CSC., tfl z Botanid<ého ůstaw AV CR. lrAgr. Alena Vol(�ov.1 je pl"Vflí a1.1torkov dvou ptaó a
spoluaulortou jedné prjce (všeehny p1.1bl ik.ované v impaUovan'fch časopisech), které jsou $0Učástl dlSet't.Y.e.
O.ile je prvni autorkou a spoluautorkou dvou prad. které, ačkoli se také dotýkaji problematiky mykorhlzn·ch
symbiót, ntjsou .součástí předkládané disertace.
Po tom10 úvodu Or. Janoušková seznámila komlsl se svým hodnocením studentky během Jejlho .s:tucia,
které b y o vysoce kladné. Práci �dr\Oll'lačné doporučila k obhajobě.
Následovalo pfedáni slova Aleo! Vofišk.ov�. ktet"á uvedla piitomné do základnich dhi a problematiky
st1.1dia role arbuskulární mykorhizy ve vzt..)hu k.e slofen( s�olečenstv.t hub a énvironmentálním podmínkám, ve
ktefyc:t'I -nykorhizni rostliny rostou. V dalši Ustl obhajoby nformovala o výsledcicf\ dshných v průběhu stucia,
obsahu ;,rad, které byly zahmuty do disertace. Závěrem ;,rezentace plehledně fo,mulov.ala úvěry své prb�.
Alena Vofilková p1edv�l;il výbort'Klu prezentaci v češtině, pečl ivě pfipravenou. Vystoupení byl o přednesmo
poutavés dobfYm pfednesem, výslovností.
Po prezentad VV$iedltů piečetla na Uldost piedsedkyně koml$e doc. Upavské svOJ ,kohtelský posudek �r.
Martina Janoulková. Oponentský posudek. přednesla oponentka práce RNDr. Marie Smllauerová, Ph.O t
Jihočeski univerzity, české B\lděJovlce. Všechny dotary doktorandka uspokojivé zodpověděla. DrLhý
oponentský posudek. přednesl Mgr. Mlros;lav Kola1íl<.. Ph.O, z Mikrobiologickeho ústavu AV tR. Obhajuiící
studenO:a opět iodpov�ěla všechny dotazy zcela uspokoilvě. Přítomni ělenové komise a oponenti po odboiné
disltusi Yfjádřili s odpověďmi naprosťou spokojenost.
Po odpovědích na odbocné posudky pledsedkyně komise otevfel0 obecnou disl:usi, k:ter! byla !i,á,
zajímavi a doktorandka v ní uspokojivé zodpov�ěla dotazy. Po skončeni diskuse pfedsedkyně komise vyzv1la
přitomn? hosty, aby opustdl Jedn.acf místnost. a z-.ahájila neveřejné zasedání komise. Přítomní členové kotrise
vyjádřili podporu plijetl práce. Poté předsedk)'n6 komise vyzvala přitomné členy, aby v tajném hlasováni vyjádfill
svúJ náior. Přítomno bylo S členů komise oprávněnýc, hl t1sovJt, všichni přijali hlasovad lístky, všec�ny odevzda1ě
fístk.y byty pl a1né. O I-lasování byl sepsán protokol, který všlChl\l plítomní podepsali.
Pfedsed<yně zahájila druhou veřejnou část jednání, v ni! Informovala o Jednání komise, okomentov•�
vystoopMí doktoranda, vyhlásila výsledek. hl�sováni 1tomi1e a informovala pfitomné o rozhodnuti podat ná,rh
na uděltf'lf titulu „Doktor" (Ph.O.) Mgr. Aleně Voř�kové.
v Prare ,jne 18 .6.2019
zapsal.,l:doe. RNDr. Helena lipavská, Ph.O.,
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