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Zápis z obhajoby doktorské disertacní práce RNDr. Anny Janské s názvem ''A

transcriptomic-based comparison of barley cultivars differing with respect to their low
temperature acc|imation capacity'', která se kona|a dne 5. února 2015 od 10:00 vseminární
místnosti na Katedře experimentá|ní bio|ogie rost|in PřF UK v Praze.

Předsedkyně komise prof. RNDr. Jana A|brechtová, Ph.D. přivítaIa přítomné,
představi|a č|eny komise a RNDr. Annu Janskou. Seznámi|a přítomné s odborným
Životopisem obhajujícídoktorandky, s tématem práce a pub|ikační aktivitou doktorandky.

Po tomto úvodu předsedkyně komise vyzva|a ško|ite|ku, doc. RNDr. Jaros|avu
ovesnou, CSc., aby se vyjádři|a k práci doktorandky' Šro|ite|ka vyzdvih| aktivní a invenční
přístup doktorandky během práce na tématu, samostatnost, výborný smys| pro týmovou
práci, iniciativu pro uskutečnění zahraničních stáŽí, spolupráci s pracovištěm Luigi
Cattive||iho, kteý by| konzu|tantem předk|ádané práce. Doc. ovesná práci jednoznačně
doporučila k obhajobě.

Nás|edova|o předání s|ova RNDr. Anně Janské, která uved|a přítomné do zríkladních
cílů a problematiky transkriptomiky pro porovnání odolnosti odrud ječmene a jejich
ak|imatizaci nízkým teplotám. V da|ší části obhajoby informova|a o výs|edcích získaných
v průběhu studia, obsahu 4 pub|ikovaných prací v impaktovaných časopisech, kde RNDr.
Janská by|a prvním autorem' Závěrem prezentace přeh|edně formu|ova|a závěry své práce.
RNDr. Janská předved|a výbornou prezentaci, 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 přednesené přesvědčivě. Na závěr
doktorandka poděkova|a ško|itelce a konzu|tantovi a da|ším.

Po prezentaci výs|edků přečet|i na Žádost předsedkyně komise doc. A|brechtové své
oponentské posudky oponenti prác-e. Jako první to by|a RNDr. Radomíra Vanková, CSc.,
Ustav experimentá|ní botaniky AV CR, Laboratoř hormoná|ních regu|ací u rost|in. Dop|ňující
dotazy doktorandka ve|mi uspokojivě zodpovědě|a' Druhý oponentský posudek přednes|
RNDr. David Honys, Ph.D., Ústav experimentá|ní botaniky AV ČR, Laboratoř bio|ogie pylu.
Doktorandka reagova|a na připomínky obou 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,
která neby|a pří|iš d|ouhá, a|e doktorandka v ní přesvědčivě zodpovědě|a všechny dotazy.
Po skončení diskuse předsedkyně komise vyzva|a přítomné hosty, aby opusti|i jednací
místnost, a zaháji|a neveřejné zasedání komise. Přítomní č|enové komise vyjádřiIi
spokojenost s prací i prezentací, způsob prezentace ohodnotiIi jako vynikající' Poté
předsedkyně komise vyzva|a přítomné členy, aby v tajném h|asování vyjádři|i svůj názor.
Přítomno by|o osm č|enů komise oprávněných h|asovat, všichni přijali h|asovací |ístky,
všechny odevzdané |ístky by|y p|atné a všechny h|asy k|adné. o h|asování by| sepsán
protoko|, kteý všichni přítomní podepsa|i.

Předsedkyně zahájila druhou veřejnou část jednání, v níž informova|a o jednání
komise, okomentova|a vystoupení doktorandky, vyh|ási|a výs|edek hlasování komise a
informova|a přítomné o rozhodnutí podat návrh na udě|enítitu|u ,,Doktoť. (Ph'D.) RNDr. Anně
Janské.
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Prof. RNDr. 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


