
Zápis z obhajoby doktorské disertační práce R\[Dr. Edity Tylové, roz. Munzarové,
,,Nitrogen acquisition in wetland plants (nutritional aspects of plant performance under
eutrophication).., která se konala v pátek dne 30. listopadu 2007 na Katedře fyziologie rost-
lin PřFUK v Praze

Předseda komise prof. RNDr. Zďenék opatrný, CSc., představilRNDr. Editu Tylovou pří-
tomným členům komise, oponentům a hostům akátceje seznámil s jejím Životopisem, od-
borným profilem, tématem práce a publikační činností.
Přítomná školitelka, RNDr. olga Votrubová, CSc., přečetla posudek školitele.
RNDr. E. Tylová informovala přítomné o problematice eutrofizace a cílech práce. Krátce,
jasně a přehledně představila pouŽiý materiál, popsala způsoby kultivace, metody pouŽité ke
stanovení obsahu C, N, P, NH+*, No:- a aminokyselin a o kÍitéťiích vybraných pro růstovou
analýzu. Seznámila přítomné s obsahem praci, jejichž soubor je předkládan k obhajobě.
ozřejmila vliv poměru N/P, NH+*Atrol. na sledované růstové charakteristiky, fenologické
změny, charakter produkce biomasy a adaptační strategii vybraných rostlin. Doktorandka
prezentovala výsledky jasně a přehledně a hodnotila je s evidentním kritickým profesionál-
ním nadhledem. Prezentace byla přehledná, logicky stavěná, dokumentovaná schématy a pře-
hlednými grafy, technicky na vysoké úrovni s použitím modemí techniky.
Předsedakomise vyzva| přítomné oponenty _ prof. J. Glosera (PřF MU v Bmě) a doc. I. Mi-
strika (BU SAV Bratislava, SR), aby přeěetli své oponentské posudky.
RNDr E. Tylová odpovídala na jednotlivé připomínky s jasnými argumenty, vysvětleními a
s evidentní širokou znalostí problematiky, za|oženou na osobních zkušenostech i studiu ade-
kvátních literárních pramenů. Přítomní oponenti vy'jádřili s odpověďmi doktorandky svou
plnou spokojenost. Prof. Gloser vysoce ohodnotil odvahu, s kterou doktorandka do obtíŽné
problematiky vstoupila, pečlivost, s kterou pracovala, i jasné, kultivované, věcné a přesné
vyjadřovaní, s nímž výsledky prezentovala.
Po obhajobě předseda komise otevřelobecnou diskusi. Bohatá diskuse zahrnula řadu aspektů
pojednávaných procesů, od problémů metodických po aspekty ekologické
Po ukončení obecné diskuse předseda komise vyzva| přítomné hosty, aby opustili jednací
místnost azahájtl neveřejné zasedéni komise s účastí školitelky a přítomných oponentů.
Všichni přítomní hodnotili pruběh obhajoby vysoce kladně a diskusi shledali za velmi přínos-
nou pro všechny přítomné.
Předseda vyzva| přítomné členy komise, aby vyjádřili svůj nánor v tajném hlasoviíní. Ze jme-
novaných členů komise bylo přítomno deset s právem hlasovat, deset odevzdaných hlasova-
cích lístků bylo platných a všechny hlasy byly kladné. o hlasovaní byl sepsán protokol, který
všichni přítomní podepsali.
Předseda zaháji| druhou veřejnou část zasedáni,v níž vyhlásil výsledek hlasování a informo-
val přítomné o roáodnutí komise podat návrh na udělení titulu,,Doktor, ve zkratce Ph.D...
RNDr. Editě Tylové, roz. Munzarové'

Y Praze dne 30.11.2007

zapsala L. Pavlová

Prof. RNDr. Zdenék
předseda komise pro


