
UNIVERZITA KARLOVA
Přírodovědecká fakulta

Zápis o obhajobě disertační práce
Akademický rok: 2019/2020

Jméno a příjmení studenta: Mgr. Martina Benešová
Rok narození: 1989
Identifikační číslo studenta: 21818894

Typ studijního programu: doktorský
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Identifikační čísla studia: 454448

Název práce: TET1 overexpression, DNA hypomethylation and aberrant
expression of human endogenous retrovirus ERVWE1 in germ cell
tumors

Pracoviště práce: Katedra genetiky a mikrobiologie (1400)

Jazyk práce: angličtina
Jazyk obhajoby: čeština
Školitel: Mgr. Kateřina Trejbalová, Ph.D.
Oponent(i): prof. MUDr. Marie Černá, DrSc.

RNDr. Milan Reiniš, CSc.

Datum obhajoby : 14.02.2020 Místo obhajoby : Praha
Hlasování komise: prospěl/a: 7      neprospěl/a: 0

Průběh obhajoby: Předsedkyně komise zahájila obhajobu stručným představením
dosavadní vědecké a akademické kariéry uchazečky. Následovala
prezentace hlavních tezí dizertační práce, která trvala 25 min a
během níž uchazečka představila cíle svého doktorského projeku,
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