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Zápis zobhajoby doktorské disertační práce Mgr. Jana Fí|y s názvem ',Ú|oha fosforylace proteinů
vprogamickéfázivývoje samčího tabáku.., která se kona|a dne 31. Srpna 2016 od 10:30h vseminární
mÍstnosti na Katedře experimentá|ní 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, opopnenty a ,,Mgr. Jana Fí|u. Seznámi|a přítomné s odborným Životopisem obhajujícího
doktoranda, s tématem práce a pub|ikaČní aktivitou doktoranda' Jan Fí|a od počátku svého baka|ářského
studia na PřF UK v r. 2007 si vybra| tématiku řešenou v týmu doc. Davida Honyse a byl v témŽe roce jiŽ
zaměstnán na Ústavu experiementá|ní botaniky AV ČR. Vynika| jako student ve|mi výraznéjiŽ během
magisterského studia, kdy jeho dip|omová práce by|a oceněná jako nej|epšÍ přírodovědná práce na
Univerzitě Kar|ově v r. 2012, a to jednak by| oceněn Cenou dekana pro nej|epší abso|venty v oboru
Bio|ogie na PřF UK a jednak vr' 2013 mu by|a udě|ena Cena prof. RNDr. Jaros|ava Heyrovského pro
nej|epŠíabos|venty v oboru Bio|ogie na PřF UK. Během studia postgraduá|ního pak získa|v r. 2015 Cenu
prof. Lubomíra Nátra za nej|epší studentskou prezentaci na 14. Konferenci experimentální bio|ogie rost|in
v Brně s Účastí vědců z českých a s|ovenských pracoviŠt'' Je prvním autorem ce|kem 5 a spo|uautorem 3
impaktovaných pub|ikací, zč,ehoŽ do disertační práce zařadil pouze 4, které se nepřekývají svýs|edky
z dip|omové práce' TéŽ se během svého PGS zapojova| významně i do popu|arizační činnosti - je
spo|uautorem něko|ika pub|ikací včetně knihy Ba|áŽová a ko|. (2016) v nak|adate|ství Academia.
Mezinárodních konferencí se Jan Fí|a zÚčastňova| jiŽ od baka|ářského studia' TéŽ se významně
zapojoval do připravy studentů na Bio|ogickou o|ympiádu.

Po tomto úvodu předsedkyně komise vyzva|a Ško|ite|e, doc. RNDr. Davida Honyse, Ph'D., aby se
vyjádři| k práci doktoranda a jeho přístupu k tématu, studiu a vypracovávání práce v průběhu studia.
Št<otitelvyzdvihl aktivnía invenČní přístup doktoranda během práce na tématu, ve|mi soustředěnou práci,
zaměření na kvaIitu a exce|enci vědecké praci. Ško|ite| prácijednoznačně doporučiI k obhajobě.

Nás|edova|o předání s|ova Mgr. Janu Fí|ovi, kteý uvedI přítomné do zák|adních cí|ů a
prob|ematiky Ú|ohy fosfory|ace proteinů v progamické fázi vývoje samčího tabáku. V da|ší části obhajoby
informoval o výs|edcích získaných v průběhu studia, obsahu 4 pub|ikovaných prací, které by|y zahrnuty
do disertace. Závěrem prezentace přeh|edně formuloval závéry své práce a da|Ší cí|e práce. Mgr. Jan
Fí|a předved| výbornou prezentaci, ve|mi peě|ivě připravenou. Vystoupení by|o výborně přednesené,
spisovnou čeŠtinou, přesvědčivé.

Po prezentaci výs|edků přečet| na Žádost předsedkyně komise prof' A|brechtové svůj oponentský
posudky oponent práce - doc' Mgr. Jan Pa|eěek, Dr. rer. nat. z Masarykovy Univerzity, Přírodovědecká
faku|ta, Národní centrum pro výzkum biomo|eku|. VŠechny dotazy doktorand veImi přesvědčivě
zodpovědě|. Druhý oponentský posudek předněse| |ng. Petr Smýka|, Ph.D'z Univerzity Palackého
v olomouci, Přírodovědecké faku|ty, Katedry botaniky, Doktorand reagova| na připomínky způsobem
svědčícím o naprosté suverenitě v orientaci v prob|ematice. Přítomníoponenti oo odborné diskusi vyjádřiIi
s odpověd'm i naprostou spokojenost.

Po odpovědích na odborné posudky předsedkyně komise otevře|a obecnou diskusi' která by|a
Živá, ve|mi p|odná, zqímavá a přines|a řadu inspiračních podnětů a doktorand v ní přesvědčivě
zodpovědě| vŠechny dotazy, předvedI invenční přístup kzodpovídání dotazů svědčící o výborné odborné
způsobilosti. Po skončení diskuse předsedkyně komise vyzva|a přítomné hosty, aby opusti|i jednací
místnost, a zahá)i|a neveřejné zasedání komise. Přítomní č|enové komise vyjádři|i spokojenost s prací i
prezentací, práci ce|ou' její vědeckou úroveň i způsob prezentace ohodnoti|i jako výborné' Poté
předsedkyně komise vyzva|a přítomné č|eny, aby v tajném h|asovánívyjádřili svůj názor. Přítomno by|o 7
č|enů komise oprávněných h|asovat, všichni přija|i h|asovací |ístky, vŠechny odevzdané |ístky by|y p|atné
a vŠechny hlasy k|adné. o h|asování by| sepsán protoko|, ktený všichni přítomní podepsa|i.

Předsedkyně zahájila druhou veřejnou Část jednání, v níŽ informova|a o jednání komise,
okomentova|a vystoupení doktoranda, vyhlási|a výs|edek h|asování komise a informova|a přítomné o
rozhodnutí podat návrh na udě|enítitulu ,,Doktor.. (Ph.D.) Mgr. Janu Fí|ovi.

V Prazedne 5.9. 2016 L, l l

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


