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2017 

Zápis z obhajoby doktorské disertační práce Mgr. Martiny Růžičkové s názvem " Effectors of 
RAB GTPases and their role in Plant Secretion ", která se konala dne 28. června 2017 od 
1 O:OOh v seminární místnosti KFR na Katedře experimentální biologie rostlin PřF UK v Praze, č. 
dveří 213. 

Předsedkyně komise prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.O. přivítala přítomné, představila 
členy komise, oponenty a Mgr. Martinu Růžičkovou. Seznámila přítomné s odborným 
životopisem obhajující doktorandky, s tématem práce a publikační aktivitou doktorandky. 
Školitelem disertační práce byl Mgr. Michal Hála, Ph.O. a konzutlantem doc. RNDr. Viktor 
Žárský. Martina Růžičková je prvním autorem 1 přijaté práce a řady rozpracovaných publikaci 
před odesláním. 

Po tomto úvodu Dr. Hála seznámil komisi se svým hodnocením studentky během jejího 
studia, které bylo kladné. Školitel práci jednoznačně doporučil k obhajobě. 

Následovalo předání slova Mgr. Martině Růžičkové, která uvedla přítomné do základních 
cílů a problematiky efektorů RAB GTPáz a jejich role v buněčné sekreci. V další části obhajoby 
informovala o výsledcích získaných v průběhu studia, obsahu prací, které byly zahrnuty do 
disertace ve formě pokročilých manuskriptů. Závěrem prezentace přehledně formulovala závěry 
své práce. Mgr. Martina Růžičková předvedla výbornou prezentaci v anglickém jazyce, velmi 
pečlivě připravenou. Vystoupení bylo výborně přednesené, přesvědčivé. 

Po prezentaci výsledků přečetl na žádost předsedkyně komise prof. Albrechtové svůj 
oponentský posudek oponent práce Mgr. Petr Klíma, Ph.O. z ústavu experimentální botaniky 
AV ČR, Laboratoře hormonálních regulací u rostlin. Všechny dotazy doktorandka přesvědčivě 
zodpověděla. Druhý oponentský posudek přednesla prof. Albrechtová v zastoupení druhého 
oponenta Ing. Václava Motyky, CSc. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, Laboratoře 
hormonálních regulací u rostlin. Doktorandka reagovala na připomínky velmi fundovaně. 
Přítomni členové komise a oponentka po odborné diskusi vyjádřili s odpověďmi jednoznačnou 
spokojenost. 

Po odpovědích na odborné posudky předsedkyně komise otevřela obecnou diskusi, 
která byla živá, zajímavá a přinesla řadu inspiračních podnětů a doktorandka v ní přesvědčivě 
zodpověděl dotazy, předvedla invenční přístup k zodpovídání dotazů. Po skončení diskuse 
předsedkyně komise vyzvala přítomné hosty, aby opustili jednací místnost, a zahájila neveřejné 
zasedání komise. Přítomní členové komise vyjádřili spokojenost s prací i prezentací, práci 
celou, její vědeckou úroveň i způsob prezentace ohodnotili jako výborné. Poté předsedkyně 
komise vyzvala přítomné členy, aby v tajném hlasování vyjádřili svůj názor. Přítomno bylo 7 
členů komise oprávněných hlasovat, všichni přijali hlasovací lístky, všechny odevzdané lístky byly 
platné. O hlasování byl sepsán protokol, který všichni přítomní podepsali. 

Předsedkyně zahájila druhou veřejnou část jednání, v níž informovala o jednání komise, 
okomentovala vystoupení doktoranda, vyhlásila výsledek hlasování komise a informovala 
přítomné o rozhodnutí podat návrh na udělení titulu1.Doktoť' (Ph.O.) Mgr. Martině Růžičkové. 

V Praze dne 29.6.2017 

Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.O., 
předsedkyně komise pro obhajobu 
předsedkyně Oborové rady v DS programu pro anatomii a fyziologii rostlin na PřF UK v Praze 


