
UNIVERZITA KARLOVA
Přírodovědecká fakulta

Zápis o obhajobě disertační práce
Akademický rok: 2019/2020

Jméno a příjmení studenta: Phu Nguyen Van, M.Sc.
Rok narození: 1983
Identifikační číslo studenta: 21394011

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: 397312

Název práce: Antagonistic regulation by global transcription factors Tup1p, and
Cyc8p of Flo11 and Flo11 -dependent phenotypes in wild yeast

Pracoviště práce: Katedra genetiky a mikrobiologie (1400)
Jazyk práce: angličtina
Jazyk obhajoby: čeština
Školitel: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Oponent(i): doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.

RNDr. Ivana Malcová, CSc.

Datum obhajoby: 07.09.2020 Místo obhajoby: Praha
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Průběh obhajoby: Předsedkyně komise nejprve stručně seznámila přítomné s dosavadní
vědeckou kariérou doktoranda a jeho publikační aktivitou.
Následovala prezentace tezí studenta, ve které po krátkém úvodu do
problematiky uvedl hlavní cíle své práce, výsledky, které prezentoval
ve dvou publikacích, kterými je dizertace podložena, a závěry, které
na základě příslušných experimentů učinil. Tato prezentace trvala 25
min. Následovaly oponentské posudky; obě přítomné oponentky
shodně konstatovaly, že vědecká kvalita dizertační práce je sice
dobrá, ale že vlastní zpracování / sepsání textu je na špatné úrovni -
text se velmi obtížně čte, obsahuje nekompletní věty, chybějíci slova,
ne úplně vhodnou a často nekvalitní grafickou úpravu obrázků, v
některých případech chybějící informace o detailech experimentů,
nesprávná tvrzení apod. (viz konkrétní komentáře a příklady uvedené
v oponentských posudcích). Doktorand poté odpověděl nebo se
pokusil odpovědět na věcné otázky položené oponentkami, nicméně
jeho odpovědi nebyly vždy uspokojivé. Omluvil se za špatnou
kvalitu konečné verze dizertační práce. Zástupce školitelky (které se
z objektivních důvodů nemohla na obhajobu dostavit a omluvila se
předem) se poté (z jejího pověření) vyjádřil k odborné stránce
činnosti doktoranda v laboratoři (pozitivně) i k jeho schopnosti
vědeckého psaní (spíše negativně, včetně toho, že doktorand využil
pouze některých doporučení a rad školitelky týkajících se textového
zpracování práce, legend k / podoby obrázků apod.). Následovala
volná diskuze, během níž bylo položeny dva dotazy (jsou uvedeny na
diskuzních lístcích, které jsou součástí spisu studenta), na něž student
odpověděl tak, že nebylo zcela zřejmé, že se v problematice
orientuje. Tím skončila veřejná část obhajoby a následovalo
neveřejné zasedání komise. Ta konstatovala, že přes nesporné
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vědecké kvality práce předložená dizertační práce nedosahuje takové
kvality, aby mohla být přijata jako podklad pro udělení titulu Ph.D. a
že obhajoba (zejména v části odpovědí na otázky) nebyla úplně
přesvědčivá (i s přihlédnutím k problémům s výslovností
doktoranda). Komise tedy nedoporučila udělit doktorandovi titul
Ph.D. a rozhodla, že doktorand bude mít 6 měsíců na to, aby práci
přepsal podle požadavků uvedených v oponentských posudcích,
opravil všechny chyby, vypořádal se s dalšími nedostatky konkrétně
zmíněnými v oponentských posudcích (např. týkající se předložené
dokumentace experimentů) a celkově zlepšil srozumitelnost textu
(komise doporučuje, aby před odevzdáním konečné verze práce byl
text podroben kontrole "native English speaker"). K práci by rovněž
pokud možno formou příloh měly být přiloženy dvě publikace
doktoranda, kterými je práce podložena, a to včetně jejich
supplementů. Komise nevyžaduje žádné přídatné experimenty, jedná
se pouze o přepsání textu práce a opravu všech věcných i formálních
chyb tak, aby práce měla kvality očekávané od práce dizertační.
Komise se rovněž dohodla, že v případě žádosti doktoranda o konání
opravného termínu obhajoby distanční formou mu bude vyhověno.
Celá obhajoba trvala 2 hod 15 min.
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Výsledek obhajoby: neprospěl/a (N)

Předseda komise: doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. (přítomen) ............................

Členové komise: doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
(přítomen)

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

 Mgr. Libor Krásný, Ph.D. (přítomen) ............................

 RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. (přítomen) ............................

 Mgr. Leoš Valášek, Ph.D. (přítomen) ............................
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