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Zápis z obhajoby doktorské disertační práce |ng. Zuzany Lubovské s názvem ',Antioxidant
enzymes reponse to abiotic stress. |mpact of decreased cytokinin |eve|.., která se kona|a dne 5'
června 2015 od 10:00h v seminárnímístnosti na Katedře experimentá|ní bio|ogie rost|in PřF UK
v Praze. Předsedkyně komise prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. přivíta|a přítomné,
představi|a č|eny komise a lng. Zuzanu Lubovskou. Seznámi|a přítomné s odborným
Životopisem obhajujícídoktorandky, s tématem práce a publikační aktivitou doktorandky.

Po tomto úvodu předsedkyně komise vyzva|a ško|itelku, Nad'u Wi|he|movou, CSc., aby
se vyjádři|a k práci doktorandky. Skolite|ka vyzdvih|a aktivní a invenční přístup doktorandky
během práce na tématu, iniiciativu pro uskutečnění dlaších pokusů a práci jednoznačně
doporuči|a práci k obhajobě.

Nás|edova|o předání s|ova |ng. Zuzaně Lubovské, která uved|a přítomné do zák|adních
cílů a prob|ematiky odpovědi antioxidačních enzymů na abiotický stres, jejich vnitrobuněčnou
|oka|izaci. V další části obhajoby informova|a o výs|edcích získaných v průběhu studia, obsahu
,l pub|ikované práce, kde je prvním autorem v dobře impaktovaném časopisu Journal of P|ant
Physio|ogy i da|ších 3 pub|ikací, kde by|a studentka spo|uautorkou. Závěrem prezentace
přeh|edně formu|ovala závěry své práce. |ng. Lubovská předved|a výbornou prezentaci, ve|mi
peč|ivě připravenou. Prezentace by|a přeh|edná, dobře uspořádaná, by|a pouŽita moderní
projekční technika datového projektoru a prezentace V powerpointu. Vystoupení by|o výborně
přednesené, spisovnou češtinou, přesvědčivé. Na závěr doktorandka poděkovala školite|ce,
konzu|tantce RNDr. He|eně Štorchové, CSc., RNDr. Radomíře Vaňkové, která by|a h|avní
řešite|kou grantu v rámci kteréhoŽ by|a Ph.D. práce vypracována.TéŽ poděkova|a ko|egyním a
ko|egům z týmu.

Po prezentaci výs|edků přečet|i na Žádost předsedkyně komise prof. A|brechtové své
oponentské posudky oponenti práce. Jako první to by|a RNDr. Marie Kočová CSc. (Katedra
genetiky a mikrobio|ogie, Přf UK). Posudek by| velmi detai|ní a obsahova| ce|ou řadu dotazů.
Všechny dotazy doktorandka ve|mi uspokojivě zodpověděla. Druhý oponentský posudek
přednes| RNDr' ||ja Práši| CSc. (Výzkumný Ústav rostlinné výroby, Praha). Doktorandka
reagova|a na připomínky způsobem svědčícím o výborném odborném zák|adu. oba oponenti
po odborné diskusi vyjádři|i s odpověd'mi p|nou spokojenost.

Po odpovědích na odborné posudky předsedkyně komise otevře|a obecnou diskusi,
která by|a Živá, zajímavá a přines|a řadu inspiračních podnětů a doktorandka v ní přesvědčivě
zodpovědě|a všechny dotazy, předved|a invenční přístup k zodpovídání dotazů a by|a ve|mi
přesvědčivá' Po skončení diskuse předsedkyně komise vyzva|a přítomné hosty, aby opusti|i
jednací místnost, a zahfii|a neveřejné zasedání komise' Přítomní č|enové komise vyjádři|i
spokojenost s prací i prezentací, způsob prezentace ohodnoti|ijako výborný. Poté předsedkyně
komise vyzva|a přítomné č|eny, aby v tajném h|asování vyjádři|i svůj názor. Přítomno by|o 9
č|enů komise oprávněných h|asovat, všichni přija|i h|asovací lístky, všechny odevzdané |ístky
by|y p|atné a všechny hlasy k|adné. o h|asování by| sepsán protoko|, kteý všichni přítomní
podepsali.

Předsedkyně zaháji|a druhou veřejnou část jednání, v niž informova|a o jednání komise,
okomentova|a vystoupení doktorandky, vyh|ási|a výs|edek h|asování komise a informovala
přítomné o rozhodnutí podat návrh na udě|enítitulu ,,Doktor.. (Ph.D.) |ng. Zuzaně Lubovské.
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