
Zápis z obhajoby doktorské disertační práce RNDr. Kláry Kosové,,Relationships
between vernalization, frost tolerance a expression of dehydrins in barley Qlorďeum vul-
gareL.),, konané na Katedře fyziologie rostlin PřFUK v Praze dne 12. 12.2008

Předseda komise prof. RNDI' Zdeněk opatrný, CSc., představil RNDr. Kláru Kosovou pří-
tomným členům komise a hostům, krátce je sezniímil s podstatnými daty jejího odborného
Životopisu, tématem práce a publikační aktivitou apožáda| přítomného školitele RNDr. I.T.
Prášila, CSc., aby přeěetl posudek školitele.
Po té předseda komise vyzva| adeptku RNDr. K. Kosovou, aby sezniímila přítomné s obsa-
hem své disertační práce. Ta vysvětlením obsahu zakladních termínů uvedla přítomné do pro-
blematiky mrazuvzdornosti, informovala o pouŽitém materiálu _ ozimých, jarních a přesívko-
ých odrudách jeěmene, definovala cíle práce, informovala o experimentální strategii apouži-
tých metodách, které vedly k jejich dosažení. Výsledky prezentovala přehledně, v logickém
sledu s bohatou a efektivní dokumentací grafy a schématy, vysvětlila a interpretovala je na
urovni fuziologické i molekulrírně biologické. K prezentaci byla pouŽita moderní projekční
technika.
Po této fazi obhajoby předseda komise prof. opatrný přečetl oponentský posudek prof. Ing. o.
Chloupka, DrSc., (MZLU Brno)' který se omluvil pracovní zaneprázdněností. Druhý oponent,
Ing. M. Kamínek, CSc., Úpg AVČR) prezentoval oponentský posudek osobně. RNDr. Ko-
sová odpovídala na jednotlivé připomínky obou oponentů. věcně, s nadhledem vyplývajicim
z široké znalosti problematiky, získané osobní zkušeností i studiem informačních pramenů,
přesvědčivě' k plné spokojenosti oponenta i přítomných členů komise.
Po této části předseda komise, prof. opatrný, otevřel obecnou diskusi. Bohatá diskuse se týka-
|avztahlmrazuvzdornosti a jarcvizace, funkce giberelinů, historického vývoje dané proble-
matiky i vyuŽití transgenoze, byla věcná i spekulativní. Adeptka opět prokázala širokou in-
formovanost v dané problematice i schopnost věcné argumentace.
Po ukončení obecné diskuse předseda komise vyzva| přítomné hosty, aby opustili jednací
místnost azaháji| neveřejné zasedéní komise. Přítomní členové komise i oponenti hodnotili
uroveň práce, vystoupení doktoranda i pruběh obhajoby velmi kladně.
Předseda vyzva| přítomné členy komise, aby v tajném hlasoviíní vyjádřili svůj niízor. Všech
deset přítomných členů komise hlasovalo, devět odevzdaných hlasovacích lístků bylo plat-
ných a všechny hlasy kladné. o hlasování byl sepsán protokol, který všichni přítomní pode.
psali.
Předseda zaháji| druhou veřejnou část zasedání, v niž vyhlásil výsledek hlasování a informo-
val přítomné o roáodnutí komise podat návrh na udělení tifulu,,Doktor.. (ve zkratce Ph.D.)
RNDr. Klríře Kosové.

Y Praze dne 12. 12.2008

zapsa|al. Pavlová

ooc. RNor. Jana Albrechtová. Ph.D..
předsedkyně oR

Prof. RNDr. Zdeněk opatrný,


