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Průběh obhajoby: 

 

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

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 životopis doktorandky. Školitel seznámil přítomné se svým stanoviskem k 

disertační práci, kde vyzdvihl odbornou úroveň i pracovitost doktorandky. Předseda nechal kolovat výtisk 

disertační práce a seznam publikací; přitom upozornil, že práce se opírá o 3 rozsáhlé články v prestižních 

impaktovaných časopisech (dva vyšlé a jeden přijatý), přičemž u všech je doktorandka prvním autorem.  

Doktorandka pak seznámila přítomné s obsahem a hlavními výsledky disertační práce. Následovalo čtení 

posudků oběma oponenty. Oba posudky jsou kladné, oponenti doporučují práci k přijetí a oceňují jak 
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rozsah a hodnotu dosažených výsledků, tak obsahovou i formální úroveň disertační práce. Uchazečka 

zodpověděla dotazy v posudcích oponentů k jejich spokojenosti. Následovala všeobecná rozprava, 

v rámci níž doktorandka zodpověděla dotazy členů komise Dr. Siglera, doc. Chvosty, prof. Jungwirtha a 

prof. Pláška. Dotazy se týkaly detailů procesu germinace, přítomnosti antioxidačních faktorů, použitých 

matematických modelů a možné obecné platnosti nalezených souvislostí regulačních mechanismů a 

proteosyntézy. Ve svých odpovědích uchazečka prokázala hlubokou znalost problematiky. 

 

Po ukončení veřejné části obhajoby se konalo uzavřené jednání komise, ke kterému byl přizván školitel a 

oponenti. Pro kontrolu výsledků hlasování komise byli určeni skrutátoři prof. Plášek a prof. Jungwirth. 

 

Počet publikací: 3 rozsáhlé články v impaktovaných časopisech 

  

Výsledek hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím:   8 

Počet přítomných členů:    6 

Odevzdáno hlasů kladných:    6 

Odevzdáno hlasů neplatných:   0 

Odevzdáno hlasů záporných:    0 

 

Výsledek obhajoby:  prospěla 
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prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. 

 

 


