
Zápis z obhajoby doktorské disertační práce Mgr. Ivany Raimanové,,Příjem a využití
různých forem dusíku u rostlin pšenice.. konané na Katedře fyziologie rostlin PřF UK
v Praze dne 18. 9.2009

Předsedkyně komise doc. RNDr. JanaAlbrechtová, Ph.D., přivítala přítomné a představila
členy komise. Dále uvedla Mgr. Ivanu Raimanovou, informovala o tématu práce, odborném
životopise a publikační aktivitě doktorandky.
Po tomto úvodu předsedkyně komise vyzvaIaškolitele, Ing' J. Haberleho, CSc.' (VÚRv
v.v.i., Praha _ Ruzyně), aby se vyjádřil k práci doktorandky.
Po té předsedkyně komise vyzva|a adeptku Mgr' Raimanovou' aby seznámila přítomné s ob-
sahem své disertační práce. Ta uvedla přítomné do problematiky příjmu různých forem dusíku
asimilovaného rostlinami, charakteizova|apoužity materiál (Triticum aestivum aT. durum),
definovala cíle práce, informovala o uspořádání experimentů a používaných metodách, které
vedly k jejich dosažení. Výsledky prezentovala přehledně' v logickém sledu, s bohatou doku-
mentací grafy a obtázky' K prezentaci byla použita moderní projekční technika'
Po této fázi obhajoby předsedkyně komise doc. Albrechtovápožáda|apřítomné oponenty
prof. V. Vaňka 1Čzu Praha) a doc. V. Glosera (MU Brno). Mgr' Raimanová odpóvídala na
jednotlivé připomínky obou oponentů věcně' s evidentní znalostí problematiky, získanou
osobní zkušeností i studiem informačních pramenů. oba přítomní oponenti s odpověďmi dok-
torandky vyj ádřili plnou spokoj enost.
Po této části předsedkyně komise, doc. Albrechtová, otevřela obecnou diskusi. Diskuse se
týkala metodických i faktických aspektů i možnosti praktického využití výsledků v praxi, byla
věcná i spekulativní. Adeptkaptokáza|a dobrou informovanost v dané problematice i schop-
nost věcné argumentace.
Po ukončení obecné diskuse předsedkyně komise vyzva|a přítomné hosty, aby opustili jednací
místnost azaháji|aneveřejné zasedáníkomise. Přítomní členové komise i oponenti hodnotili
úroveň práce, vystoupení doktorandky i pruběh obhajoby kladně.
Předseda vyzva| přítomné členy komise' aby v tajném hlasování vyjádřili svůj názor. Všech
osm přítomných členů komise hlasovalo' všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné a
všechny hlasy kladné. o hlasování byl sepsán protokol, kteý všichni přítomní podepsali.
Předsedkyně komise zaháji|a druhou veřejnou část zasedáni,v nížvyhlásila výsledek hlaso-
vání a informoval přítomné o rozhodnutí komise podat návrh na udělení titulu,,Doktor.. (ve
zhatce Ph.D.) Mgr. Ivaně Raimanové.

Y Praze dne 18. 9.2009

zapsa|a L. Pavlová
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