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RNDr. ondřeje Miholy

,,Poziční klonování genu Hstl (Hybrid steriliý 1) a molekuldrní analýza jeho kandidátních genů,,,
která se konala 8.9.2008 na UK PřF, Praha 2' Viničná 5.

obhajoba se konala v pondělí 8.9.2008 od 13 hodin v přízemní posluchárně budoly PřF
UK' Praha 2' Viničná 5. Z l0členné komise bylo přítomno 6 členů, osobně přítomni byli i oba
oponenti, Mgr.Pavel Munc|inger'Ph.D. (Katedra zoologie PřF UK v Praze) a Ing.Michal
Pravenec,DrSc. (Fyziologický ústav AV CR v Praze). V úvodu předseda stručně seznámi|
přítomné se základními životopisnými údaji uchazeče, dal všem k nahlédnutí jeho seznam
vědeckých publikací i jejich separáty a konstatova|,že je přítomen dostatečný počet členů
komise, aby obhajoba moh|a proběhnout. Zároveň konstatoval, že obhajovaná disertace byla po
předepsanou dobu veřejně vystavena v knihovně katedry genetiky a mikrobiotogie UK PřF
v Przze 2' Viničná 5, aniž by k ní došly jakékoli výhrady či připomínky odborné veřejnosti. Poté
uchazeč přednes| zhruba 30minutovou shrnující přednášku, v níž informoval o cílech práce, o
metodách, které při svojí experimentální práci používal, o výs|edcích, jichž dosáhl a o závěrech,
které z těchto výsledků vyvodil. Pak předsedavyna| oponenty k přednesení jejich posudků,
k nimž se následně uchazeč k p|né spokojenosti obou oponentů dostatečně široce lyjádřil (oba
posudky byly bezvýhradně pozitivní, jednoznačně doporučující, a otiuky v nich po|ožené byly
vesměs jen diskusního charakteru). V následující volné rozpravě uchazeč odpovědě| i na všechny
další dotary položené zp|éna. Na závěr přednes| svoje vysoce pozitivní a doporučující lyjádření
také školitel RNDr.Miholy, Ing.Zdeněk Trachtulec,Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR v
Praze.

V následném krátkém neveřejném jednání pak přítomní členové komise tajným
hlasováním (6 hlasů pro: žádný hlas proti: nikdo se nezdrže| hlasování) rozhodli doporučit
děkanovi fakulty' aby RNDr.ondřeji Miholovi na základě úspěšné obhajoby jeho doktorské
disertační práce udělil akademický titu| ,,Ph.D...

V Praze 8.9.2008.
předseda komise pro obhajobu.


