
Zápis o průběhu obhajoby doktorské dizertační práce Mgr. Anto

nína BROŽE "Adhesion, growth and differentiation of osteoblasts 

and mesenchymal stromal cells on biocompatible nanomaterial sur

faces", která se konala na PřF UK v Praze dne 25. září 2017 

Obhajoba proběhla na veřeJnem zasedání komise (7-členné), 
jmenované k tomuto účelu děkanem PřF UK. Jednání se zúčastnilo 
6 členů komise, kteříměli k dispozici hodnotící a zcela kladné 
posudky oponentů, z nichž jeden se náhle, z vážných důvodů nemohl 
obhajoby zúčastnit (Prof.RNDr. Jan černý, Ph.D. ). Předseda komi
se zahájil v 9.00 h zasedání přivítáním přítomných a konstatová
ním, že byly splněny všechny podmínky nezbytné pro konání obha
joby. Přečetl životopis obhajujícího a nechal v auditoriu kolovat 
všechny potřebné doklady, především seznam publikací, rukopis 
předložené práce a podrobný pracovní životopis uchazeče. 

Autor práce pak v cca 30-timinutovém vystoupení seznámil 
přítomné se současným stavem řešené problematiky, s metodickými 
přístupy a s výsledky dizertace, při čemž se jednoznačně proje
vila jeho zkušenost z obdobných vědeckých setkání a diskusí (ak
tivní účast na 20 konferencích, z toho 10 v zahraničí). Dizertač
ní práce byla podložena 14 (!) vědeckými sděleními, publikovaný
mi v mezinárodních časopisech s IF (průměrně 3,0), Následovaly 
posudky oponentů, které především hodnotily dobrou vědeckou úro
veň výsledků a směrování k potenciálnímu biokompatibilnímu vyu
žití (celkemv posudcích 14 dotazů a připomínek). Odpovědi na otáz
ky oponentů a bezprostředně navazující diskuse členů komise (5 do
tazů ad hoc) byly pro uchazeče příležitostí nejen na úrovni zodpo
vědět všechny otázky, ale s potěšením předvádět vlastní znalosti 
problematiky, metodiky a možného praktického propojení molekulár
ně-biologických výzkumů. Zajímavé bylo i diskutovat zaujetí dok
toranda problémem a dalšími příbuznými otázkami (4 další publi
kace) ve vztahu k délce studia (9 let) a veškerými studentovými 
aktivitami v jeho průběhu,včetně jejich tolerance školitelkou. 

Uzavřené jednání komise, které následovalo, jen potvrdilo 
vysokou úroveň dizertace a obhajoby a v tajném hlasování se  komise 
vyslovila pro hodnocení prospěl (viz zápis o hlasování). Předseda 
komise pak veřejně oznámil výsledek hlasování i doporučení komise k 
udělení akademické hodnosti Doktor (Ph.D.). Zasedání komise skončilo v 
10.00 h. -----� 


