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Zápis z obhajoby doktorské disertační práce Mgr. Pav|y Doubkové s názvem ,,The ro|e of
arbuscular mycorrhizal symbiosis in plant performance under the specific edaphic conditions of
serpentine soils.., která se kona|a dne 5'12.2014 od ,13:00 vseminární místnosti na Katedře
experimentální bio|ogie rost|in PřF UK v Praze.

Předsedkyně komise prof. RNDr' Jana A|brechtová, Ph.D. přivíta|a přítomné,
představi|a č|eny komise a Mgr. Pav|u Doubkovou. Seznámila přítomné s odborným
Životopisem obhajující doktorandky, s tématem práce a pub|ikačníaktivitou doktorandky.

Po tomto úvodu předsedkyně komise vyzva|a ško|ite|ku, RNDr. Radku Sudovou, Ph.D.,
aby se vyjádři|a k práci doktorandky. Šrotitett<a vyzdvihla aktivní a invenční přístup
doktorandky během práce na tématu, její výbornou pub|ikační činnost a práci jednoznačně
doporuči|a k obhajobě. Nás|edova|o předání s|ova Mgr. Pav|e Doubkové, která uvedla
přítomné do zák|adních cí|ů a prob|ematiky arbusku|ární mykorhizy v hadcových půdách'
V da|ší části obhajoby informova|a o výs|edcích získaných v průběhu studia, obsahu
pub|ikované práce i pub|ikovaných prací. Zmínl|a svůj experimentá|ní přínos, kteý by| u 5
pub|ikací zce|a majoritní - je prvním autorem jiŽ vyšlých 5 impaktovaných publikací, které
jsou součástí práce. Přeh|edně formu|ova|a závěry své práce. Vystoupení by|o dobře
přednesené, přesvědčivé, pronesené a|e nepodaři|o se jí dodÉet uspokojivě ěasový |imit.
Prezentace by|a přeh|edná, dobře uspořádaná, by|a pouŽita moderní projekční technika
datového projektoru a prezentace v powerpointu. Na závěr doktorandka poděkova|a
ško|itelce, konzu|tantovi RNDR. Miros|avu Vosátkovi, CSc. a da|ším'

Po prezentaci výs|edků přečet|i na Žádost předsedkyně komise doc. A|brechtové své
oponentské posudky oponenti práce. Jako první to by| RNDr. Mi|an Ba|áŽ, Ph.D. Jediný
dop|ňující dotaz oh|edně trapvých ku|tur pro izo|aci AMF doktorandka uspokojivě zodpovědě|a.
Druhý oponentský posudek přednes| doc' RNDr. Mi|an Grynd|er, CSc. Doktorandka reagova|a
na připomínky oponentů způsobem svědčícím o výborném odborném zák|adu. oba oponenti
po odborné diskusi o nich vyjádři|i s odpověd'mi p|nou spokojenost.

Po odpovědích na odborné posudky předsedkyně komise otevře|a obecnou diskusi.
Diskuse se týka|a témat spicifik hadcových půd, arbusku|ární mykorhizy a spo|ečenstev AMF
hub na hadcových půdách. Po skončení diskuse předsedkyně komise vyzva|a přítomné
hosty, aby opusti|i jednací místnost, a zaháji|a neveřejné zasedání komise. Přítomní členové
komise vyjádři|i spokojenost s prací i prezentací, způsob prezentace ohodnoti|i jako
vynikající. Poté předsedkyně komise vyzva|a přítomné č|eny, aby v tajném h|asovánívyjádři|i
svůj názor. Přítomno by|o devět č|enů komise oprávněných h|asovat, všichni přijali hlasovací
|ístky, všechny odevzdané |ístky by|y p|atné a všechny h|asy kladné. o h|asování byl sepsán
protoko|, kteý všichni přítomní podepsa|i'

Předsedkyně zaháji|a druhou veřejnou část jednání, v níŽ informova|a o jednání
komise, okomentova|a vystoupení doktorandky, vyh|ási|a výs|edek h|asování komise a
informova|a přítomné o rozhodnutí podat návrh na udě|ení titu|u ,,Doktor.. (Ph.D.) Mgr. Pav|e
Doubkové.

Y Praze dne 8.12.2014
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Prof. RNĎr. Jana A|brechtová, Ph.D.,
předsedkyně komise pro obhajobu
předsedkyně oborové rady v DS programu pro anatomii a fyziologii rost|in na PřF UK v
Praze


