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Obhajota doktorské disertafof ptáce Mgr. Michala Daňka s ná?Vém „Charactertzatlon of Arabidopsis
tholiono FlOTILLINs ond HYPERSENSITIVE INDUCED RESPONSE protelns • dynamlcs, lnteractlons and
functiol"'6" se konala dne 27. záfí 2019 od 13:00h v stminárnf místnosti KFR na K.ated7e experimentální
biologie rostlin (KE8R) PfF UK v Praze, č. dvefi 213.
Předsedkyně komlse prof. Jana Albrechtovi pfivítala pfítomn". pfedstavila členy komise,
oponenty a Mgr. Michalem Daňkem. Seznámila prftomné s odbomVm životopisem obhajujfdho studtnta,
s publikační aktivitou doktoranda. Michal Oaněk púvcdně vystudoval geobotaniku na Kated7e botaniky.
Školitelem diSértačni práce byl RNDr. Jan Martinec. CSc., z ústavu ex-perimenti:lní botaniky A'v ČR.
Michal Daněk Je pNnlm autorem vyjitého přehtedo\'ého článku, spoluautorem dvou impakt:ovanýc:h
článků a dále je ptvním autorem článku, který byl v době podáni v recenzním pre<esu a v současné době
je plijat.
Po tomto ůvodu Dr Martinec seznámil komisi ;e SVVm hodnocením studenta během jeho st J• dia,
které byo Jednoznačně doporučující, z:dOraz:nil jeho p�covitost a smysl pro týmovou práci. A také fatt. ie
v magisterském studiu vystudoval jiný obor a běhěm S1udia musel dohánět znalosti v oboru AFR. Navíc po
prvním ,oce bylo t7eba měnit téma disen:ačni práce kvúli nepřidělleni gnmtu. Následovalo předání slova
Michalu Daňkovi, kte(ý uvedla přítomné do záktadni::h cílti a problematiky studia flotilinO a pro1einO
lndukovanýc:h hypesensitivni odpovědí (HIRs) u ArabiCopsis rhaliona. V další části obhajoby iníormo1al o
výsledcích ?ískaných v průběhu studia, obsahu prcci, které byly zahrnuty do disertace. zavérem
prezentace orehledně formuloval zAivěrv své práce. Michal Daněk předvedl Wbornou prezentaci, pečfivě
prlpravMou a velmi dob7e přednesenou.
Po prezentaci výsledků přečetl na žádosl předsedkyně komise :svůj oponentský posudek oponent �nice
prof. RNDr. františek 8.alu.ška, OrSc., % University of Bonn. Všechny dotazy doktomnd velmi přesvědčivě a
obšJrně ?odpověděl. Oruhý oponentský posudek Mgr. Miroslava Ovečky, CSC:., z P1írodovědecké f�l'(ulty
UP Olomouc přednesl v Jeho zastoupení Dr. Jan Petráštk. Přítomni členové komise i oponent po odborné
i
d skusi IJYjadřili s odpověďmi spokojenost.
Po odpovědich na odborné posudky předsed<yně komise otevřela obecnou diskusi, která byla
iivá, zajimavá a doktorand v ni opět zodpovědét dotay naprosto předvédčivé a prokázal, že se v dané
problematice výborně orientuje. Po skončení diskuse p7edsedkyně komise vyzvala přitomné hosty, aby
opustili �nad mistnost, a zahájila neveřejné zasedánikomtse. Přítomní členové komi$e vyjádřili
podporu přijetí práce. Poté předsedkyně komise vyzvala přitomné členy, abyv tajném hlasováni vyjádřili
svůj názor. P7ítomno bylo 10 členů komise oprávněných hlasovat. všichni přijali hlasovaci lístky, všechny
odevzdané list-ky by'y plat,lé. O hid)OvAi,lí byl $E:1JS,fo µ1ulvl-.vl, llt::"1'( všichni ,:Htomnf podepsati.
Předsedkyně ?ahájlla druhou veřejnou část jednáni, v ni! infonYlovala o jednání komise,
okomentovala vystoupení doktoranda, vyhlásila výsledék hlasování komise, zdúraznlla velký pokfok,
ltet'y členové Oborov� rady AFR během studia Michala Daňka mohli pozorovat a informovala plítom-.é
o
rozhodnuti podat náv,h na udělení tltutu NOOktor" (Ph.O.) Mgr. Mic:halo\fi Daňkovi.
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