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Průběh obhajoby:

Obhajoba doktorské disertační práce Mgr. Dimitrije Tyče s názvem
„Studium mechanizmů RNAi v tabákové buněčné linii BY-2 a
rostlinách lilku bramboru“ se konala dne 26. srpna 2020 od 10:00h v
seminární místnosti KFR na Katedře experimentální biologie rostlin
(KEBR) PřF UK v Praze, č. dveří 213.
Předsedkyně komise prof. Jana Albrechtová přivítala přítomné,
představila členy komise – všichni členové komise byli přítomni, oba
oponenty a Mgr. Dimitrije Tyče. Seznámila přítomné s odborným
životopisem obhajujícího studenta, s publikační aktivitou
doktoranda. Dimitrij Tyč bakalářskou práci vypracoval na katedře
biochemie, magisterskou práci již na katedře experimentální biologie
rostlin, pod vedením školitele Dr. Lukáše Fischera. Během studia D.
Tyč pobýval na 3-měsíční zahraniční stáži v Maďarsku, zapojil se do
řešení celé řady grantových projektů. V r. 2018 uspěl ve výběrovém
řízení na vědeckého pracovníka ve Stanici šlechtění jabloně na
rezistenci k chorobám ÚEB AV ČR ve Střížovicích. Tím pak získal
zpoždění v dopracování disertační práce, neboť se musel věnovat
zcela odlišné ovocnářské problematice. Školitelem disertační práce
byl RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D., z katedry experimentální biologie
rostlin, PřF UK. Dimitrij Tyč je prvním autorem vyjitého článku
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původního výzkumu (Tyč, D., Nocarová, E., Sikorová, L. and
Fischer, L., 2017. 5-Azacytidine mediated reactivation of silenced
transgenes in potato (Solanum tuberosum) at the whole plant level.
Plant Cell Reports, 36(8), pp.1311-1322.) s IF=3,67. Dále je
spoluautorem vyjitého článku (Přibylová, A., Čermák, V., Tyč, D.
and Fischer, L., 2019. Detailed insight into the dynamics of the initial
phases of de novo RNA-directed DNA methylation in plant cells.
Epigenetics & chromatin, 12(1), pp.1-14.) s IF=4,2. Oba tyto články
jsou součástí disertační práce. V práci je zařazena ještě jedna
spoluautorská práce, která je v současnosti v recenzním řízení v
časopisu BBA – Gene Regulatory Mechanisms s IF=3,51. Díky
tomu, že ve třetí publikaci není D. Tyč prvním autorem a tudíž
nesplnil podmínku pro podání zkrácené verze disertační práce,
rozhodl se podat disertační práci ve formě klasické.
Po tomto úvodu Dr. Fischer seznámil komisi a přítomné se svým
hodnocením studenta během jeho studia, které bylo jednoznačně
doporučující, zdůraznil jeho pracovitost a smysl pro týmovou práci.
Školitel též zdůraznil, že centrální téma disertační práce,
transmembránový přenos malých RNA, se ukázalo jako příliš
ambiciózní. V případě úspěchu by se jednalo o zcela průlomové
téma, nicméně rizika neúspěchu byla příliš vysoká a nepovedlo se
zúročit tuto problematiku publikačně. Vyjádření školitele v písemné
formě bylo přidáno k dokumentům z obhajoby.
Následovalo předání slova Dimitriji Tyčovi, který uvedl přítomné do
základních cílů a problematiky studia mechanizmů RNAi v tabákové
buněčné linii BY-2 a rostlinách lilku bramboru. 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. Dimitrij Tyč předvedl
výbornou prezentaci, pečlivě připravenou a velmi dobře
přednesenou.
Po prezentaci výsledků přečetl na žádost předsedkyně komise svůj
oponentský posudek oponent práce RNDr. Aleš Kovařík, CSc. z
Biofyzikálního ústavu AV ČR, Oddělení molekulární epigenetiky v
Brně. Všechny dotazy doktorand vcelku přesvědčivě a dobře
zodpověděl. Dr. Kovařík konstatoval, že práce je na výborné úrovni.
Druhý oponentský posudek přednesl Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D., z
Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Laboratoře
virologie v Praze. Oba oponenti po odborné diskusi vyjádřili s
odpověďmi spokojenost.
  Po odpovědích na odborné posudky předsedkyně komise otevřela
diskusi, která byla živá, zajímavá a doktorand v ní opět zodpověděl
dotazy přesvědčivě a prokázal, že se v dané problematice velmi
dobře orientuje. Po skončení diskuse předsedkyně komise vyzvala
přítomné hosty, aby opustili jednací sál, a zahájila neveřejné zasedání
komise. Členové komise vyjádřili jasnou podporu přijetí práce. Poté
předsedkyně komise vyzvala přítomné členy, aby v tajném hlasování
vyjádřili svůj názor. Přítomno bylo 7 členů komise oprávněných
hlasovat, všichni přijali hlasovací lístky, všechny odevzdané lístky
byly platné a kladné – celkem bylo 7 doporučujících hlasů. O
hlasování byl sepsán protokol, který přítomní podepsali.
Předsedkyně zahájila druhou veřejnou část jednání, v níž
informovala o jednání komise, okomentovala vystoupení doktoranda,
vyhlásila výsledek hlasování komise a informovala přítomné o
rozhodnutí podat návrh na udělení titulu „Doktor“ (Ph.D.) Mgr.
Dimitriji Tyčovi.

27.8.2020, v Praze

Zapsala předsedkyně komise pro obhajobu: : Prof. RNDr. Jana
Albrechtová, Ph.D.
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Výsledek obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
(přítomen)

............................

Členové komise: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. (přítomen) ............................

 prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. (přítomen) ............................

 Mgr. Matyáš Fendrych, Ph.D. (přítomen) ............................

 RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. (přítomen) ............................

 RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (přítomen) ............................

 doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. (přítomen) ............................
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