
Zápis o průběhu obhajoby doktorské dizertační práce Mgr. Heleny 

FARKAŠOVÉ, konané dne 13. dubna 2017 na katedře genetiky a mik

krobiologie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

Veřejné zasedání komise, jmenované děkanem fakulty a svo
lané k obhajobě práce "Host-virus interactions of mammalian 
endogenous retro-viruses", řídil předseda komise za přítomnosti 
všech šesti členů komise a obou oponentů. Předseda uvítal všech
ny přítomné a po oznámení programu jednání představil uchazečku 
podle jejího odborného životopisu a seznamu publikací. Jednání 
začalo v 9.00 h, a bylo vedeno v českém jazyce. 

Doktorandka pak ve třicetipětiminutovém vystoupení před
nesla výsledky řešené problematiky, publikované většinou ve vý
znamných mezinárodních vědeckých časopisech a předvedené na ně
kolika vědeckých a odborných setkáních a zhodnotila jejich pří
nos a vztah k současnému stavu poznání této rychle se rozvíjejí
cí oblastí molekulární biologie, genetiky a virologie. Práce by
la založena na 4 vědeckých sděleních (2 prvoautorských a s cel
kovým IF 27,9). Kromě toho je autorka dizertace spoluautorkou 
dalších 6 publikací věnovaných jiným otázkám. Její přednes vyl 
bezchybný a přesvědčivý. Toto vystoupení doplnil školitel svým 
vysoce kladným projevem, hodnotícím celý průběh studia. 

Potom zazněly oba oponentské posudky, které velmi kladně 
hodnotily výborné obsahové zpracování rukopisu práce a její vě
decký přínos. Položily autorce celkem 16 konkrétních i obecných 
otázek ke zpřesnění některých výsledků, vyjádření a formulací 
celkového pohledu na problematiku retrovirologie. To přispělo 
k dobré úrovni diskuse, v níž uchazečka prokázala jak odpovídají
cí znalosti, tak svou schopnost bezprostředně reagovat na dotazy 
z pléma (doplňující 2). V závěru diskuse předseda zhodnotil do
savadní průběh jednání a vyhlásil jeho neveřejnou část. 

Všeobecně kladný ohlas všech členů komise k celkovému prů
běhu obhajoby velmi dobře zpracované dizertace (jedné z nejlepších v 
poslední době) byl pak potvrzen i v tajném hlasování. Komise tak 
schválila klasifikaci "prospěla" a doporučila ukončení studia 
udělením titulu "Doktor" (Ph.D.). Předseda tento výsledek veřejně 
vyhlásil a v 10.45 h zasedání komise ukončil. 

Prof. RNDr. Stanisla z dražil, DrSc 
předseda komise a výkonný místopřed
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