
Zápis z obhajoby doktorské disertační práce Mgr. Jindřišky Fišerové, roz. Pokorné,
,,Following the Arp2l3-based processes in plant cells.., která se konala v pátek
dne 5. ledna 2007 na Katedře fyziologie rostlin PřF UK v Praze

Předseda komise prof. RNDr. Zdeněk opatrný, CSc., přivítalpřítomné členy komise i hosty
apožáda| prof. Lubomíra Nátra, místopředsedu oR, aby se nadále ujal vedení obhajoby, ne-
boť by jako školitel doktorandky mohlbyt podezŤíván z nedostatku objektivity a manipulace
jednání. Prof. L. Nátr tuto funkci přijal a celé jednaní dále řídil.
Prof. Nátr představil Mgr. Jindřišku Fišerovou, roz. Pokornou, přítomným členům komise,
oponentům a hostům a krátce je seznámil s jejím odborným životopisem, tématem práce a
publikační činností. Po té požádal prof. opatrného, aby přečetl posudek školitele.
Dále prof. Nátr poŽádal doktorandku Mgr. Fišerovou, aby přítomné seznámila s obsahem své
disertační práce. Mgr. Fišerová uvedla přítomné do řešené problematiky _ informovala o slo-
žení a funkci komplexu Arp2l3 - a konkretizovala cíle práce. Dále přítomné seznámila
s použitým materiálem, metodami a experimentální strategií. Výsledky, dokumentované
mnoŽstvím velmi kvalitních obrázků získaných pomocí konfokálního mikroskopu, prezento-
vala jasně a přehledně. Hodnocení výsledků, včetně jejich fyziologicky funkčních aspektů,
bylo velmi objektivní aptozrazovalo profesionální nadhled po stránce vědomostní i co se týká
stránky osobních metodických zkušenosti. CeIá prezentace byla vysoce informativní díky
osobnímu věcnému přístupu doktorandky i použité moderní technice.
Po prezentaci obsahu práce prof. Nátr požáda| přítomné oponenty, doc. P. Binarovou, CSc.
@nn AVČR), a doc. P' Drábera CSc. (ÚuG AVČR), aby přečetli své oponentské posudky.
Po prezentaci posudků vyzva| doktorandku, aby na připomínky a otázky odpověděla.
Mgr. Fišerová reagovala postupně na jednotlivé připomínky a otázky obou oponentů s pře-
hledem i profesionálním nadhledem, vyplývajícím z teoretických znalostí i z širokých osobně
získaných metodických dovedností a zkušeností. Vysvětlení byla věcná, argumenty adekvátní.
oba přítomní oponenti vyjádřili s odpověďmi doktorandky svou plnou spokojenost.
Po obhajobě prof. Nátr otevřel obecnou diskusi. Bohatá diskuse, v níž se doktorandka projevi-
la jako svrchovaný expert v dané problematice, zahrnula metodické i funkční, faktické i spe-
kulativní aspekty pojednávané problematiky.
Po ukončení diskuse zastupující předseda komise vyzval přítomné hosty, aby opustili jednací
místnost azaháji| neveřejné zasedání komise s účastí přítomných oponentů a školitele. Pří-
tomní členové komise i oba oponenti hodnotili pruběh obhajoby i bohaté obecné diskuse vel-
mi kladně, oceňovali zejména schopnost doktorandky chápat fakta v širokých souvislostech a
určit další koncepci i konkrétní postupy v řešení studované problematiky.
Po té prof. Nátr vyzval přítomné členy komise, aby vyjádřili svůj názor v tajném hlasování.
Z dvanáctijmenovaných členů komise bylo přítomno deset, z toho oprávněných hlasovat de-
vět (školitel nehlasoval), všech devět odevzdaných hlasovacích lístků bylo platných a všechny
hlasy byly kladné. o hlasování byl sepsan protokol, který podepsali všichni přítomní'
Prof. Nátr zaháji| druhou veřejnou část jednáni,v niž vyhlásil výsledek hlasování a informo-
val přítomné o rozhodnutí komise podat návrh na udělení titulu,,Doktor, ve zkratce Ph.D...
Mgr' Jindřišce Fišerové, roz' Vojtíškové.

Y Praze dne 5.1 .2007

zapsalal,. Pavlová

Prof. RND,. za.ncr.ópu.\y, CŇ
předseda komise pro obhajdbu


