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Průběh obhajoby: 

 

Předseda komise zahájil jednání, přivítal přítomné a uvedl základní údaje o obhajované práci. Rovněž 

konstatoval, že je přítomen dostatečný počet členů komise. Informoval přítomné, že uchazečka splnila 

veškeré studijní podmínky a odevzdala disertační práci se všemi ostatními náležitostmi. Termín obhajoby 

byl včas zveřejněn, práce byla po předepsaný čas vystavená na studijním oddělení fakulty a nepřišly k ní 

žádné připomínky.  

Poté předseda přečetl stručný odborný životopis doktorandky a nechal kolovat výtisk disertační práce, 

seznam publikací a seznam citací. Školitel seznámil přítomné se svým stanoviskem k disertační práci, kde 

upozornil na široký rozsah problematiky, kterou doktorandka musela samostatně řešit, vyzvedl její 
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pracovitost a iniciativu při navazování kontaktů s tuzemskými vědeckými pracovišti. Dále konstatoval, že 

kromě sedmi odborných článků a jedné přijaté patentové přihlášky, byly výsledky práce A. Fučíkové 

osobně prezentovány na řadě mezinárodních konferencí a jsou i součástí další patentové přihlášky 

v současné době podávané.  

Doktorandka v krátké prezentaci seznámila přítomné s obsahem a hlavními výsledky disertační práce. 

Následovalo čtení posudků oponenty, prof. Pláškem a prof. Polívkou. Oba oponenti hodnotí práci kladně 

a doporučují k přijetí; vyzdvihují velký rozsah provedené vědecké práce i publikační výstupy, jako 

nedostatek však vidí nevhodnou strukturu disertační práce a způsob uvádění doplňkových informací 

k obrázkům ve formě komentářů. Uchazečka poté odpovídala na dotazy oponentů, které se většinou 

vázaly k detailům konkrétních experimentálních výsledků a jejich analýz. Oba oponenti poté konstatovali, 

že Mgr. Fučíková odpověděla uspokojivě na všechny položené otázky.  

Následovala všeobecná rozprava, v rámci níž doktorandka reagovala s porozuměním na dotazy členů 

komise prof. Pláška (perspektivy použitelnosti Si nanočástic jako fluorescenčních sond), prof. Malého 

(vysvětlení mechanismu „blikání“ jednotlivých nanočástic) a doc. Amlera (způsob testování 

biodegrability Si nanočástic a ověřování možného poškození genetické informace). V diskusi vystoupil 

také prof. Pelant s poznámkami o současné nízké úrovni znalostí o fyzikální podstatě fluorescenčních 

vlastností Si nanočástic a o vhodnosti komentářů k obrázkům v disertaci pro čtenáře bez biologických 

znalostí. 

Po ukončení veřejné části obhajoby následovalo uzavřené jednání komise, ke kterému byl přizván druhý 

oponent, školitel a konzultant. Pro kontrolu výsledků hlasování komise byli určeni skrutátoři prof. Malý a 

doc. Hlídek. 

 

Počet publikací: 5 článků v impaktovaných časopisech, 2 další články, 1 patent 

  

Výsledek hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím: 10 

Počet přítomných členů:    9 

Odevzdáno hlasů kladných:    9 

Odevzdáno hlasů neplatných:   0 

Odevzdáno hlasů záporných:    0 

 

Výsledek obhajoby:  prospěla 
 

 

Předseda komise: 

        …………………………………… 

prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. 

 

 


