
Zpráva o průběhu obhajoby doktorské dizertační práce Mgr. Mar

tina FRAIBERKA, která se konala na PřF UK v Praze dne 25. září 

2017 

Obhajoba se konala před sedmičlennou komisí a oběma oponenty. 
Auditorium naplnilo i neobvyklých 10 hostů z pracovišt obhaju
jícího. Předseda zahájil jednání komise ve 14 h přivítáním všech 
přítomných a konstatováním usnášeníschopnosti a splnění všech 
podmínek pro konání obhajoby. Představil doktoranda podle živo
topisu a seznamu publikací a odpovídající doklady byly přítom
ným k dispozici. 

Mgr. Fraiberk přednesl v následujících 30 minutách téze dizer
tační práce "Studies of properties of viral capsid proteins and 
development of recombinant vaccine�iagnostic components based 
on artificial viral structures", (and1 kde se stručně věnoval 
současnému stavu problematiky a podrobně popsal výsledky své ře
šitelské činnosti. Jeho vystoupení bylo přehledné, srozumitelné 
a velmi názorné. Nesporně se tu projevila jeho několikaletá pe
dagogická činnost (absolvent katedry učitelství biologie a che
mie) a zkušenosti z častých aktivit na převážně zahraničních 
vědeckých konferencích. 

Bezprostředně po tomto vystoupení zhodnotili činnost doktoranda 
v laboratoři i mimo ni oba přítomní oponenti - specialisté v mo
lekulární biologii, virologi a cytologii. Posudky byly nejen po
chvalné, ale i kritické a oponenti reagovali i na předcházející 
projev obhajujícího (12 připomínek a dotazů v posudcích). Tím by
�a navozena vhodná atmosfera pro odbornou rozpravu, která se 
okamžitě rozvinula mezi účastníky obhajoby. Doktorand s přehle
dem odpověděl na všechny dotazy a úspěšně se zúčastnil navazují
cí diskuse (4 dotazy ad hoc), takže, podle pozdějšího vyjádření 
všech členů komise, zcela naplnil jejich představy o aktivní 
účasti obhajujícího v takovýchto jednáních. Velmi kladně byla 
hodnocena skutečnost, že kromě 4 publikací (1 prvoautorské) a 
přehledného článku se ve výsledcích dizertace objevil i jeden 
patent a jeden užitný vzor. V této části obhajoby zazněl i ško
litelský posudek, který za nepřítomnou školitelku přečetla člen
ka komise Dr. Kočová. 

Při uzavřeném jednání komise konstatovali všichni členové svou 
spokojenost s úrovní a průběhem obhajoby. Předseda komise pak veřejně 
vyhlásil výsledek hlasování a doporučení komise k udělení hodnosti 
"Doktor" (Ph.D.) a v 15.30 ukončil zasedání. 


