
Zápis z obhajoby doktorské disertační práce RNDr. Jana Petráška ''Hormonal regulati.
on of plant cell division and elongation .., která se konala dne 18. 5.2007 na Katedře fyzio.
logie rostlin PřF UK v Praze

Předseda komise Prof. RNDI. Zdeněk opatrný, CSc.' představil RNDr. Jana Petráška přítom-
ným ělenům komise a hostům a krátce je seznámil s jeho Životopisem, odborným profilem,
tématem práce předkládané k obhajobě a publikaění aktivitou.
Po té školitelka' doc. RNDr. EvaZaŽimalová, CSc., přečetla posudek školitele.
Po výzvě předsedy komise RNDr. J. Petrášek seznámilpřítomné s řešenou problematikou a
obsahem publikací, jejichž soubor s komentařem, závěry a výhledy do budoucna tvoří práci
předkládanou k obhajobě. Prezentace byla přehledná, jasná, logicky uspořádané informace,
bohatě dokumentované obrázky a grafy, byly prezentovány s pouŽitím nejmodernější techni-
ky a předneseny velmi dobrou angličtinou.
Po té přítomní oponenti, RNDr. Miroslav Griga, CSc., (Agritec, Šumperk) a prof. Ing. Stani-
slav Procházka' DrSc.'(MZLU Bmo) přeěetli v plném znění své oponentské posudky.
RNDr. J. Petrášek reagoval na jednotlivé připomínky oponentů detailně, přesvědčivě, věcně a
logicky, se zřejmou širokou znalostí problematiky, k plné spokojenosti obou oponentů i pří-
tomných členů komise.
Předseda oponentní komise, prof. opatrný, otevřel obecnou diskusi. Diskuse, z důvodu pří-
tomnosti zahraničnich hostů, vedená v angličtině se týkala možností a limitu interpretace vý-
sledků získaných experimentálníprací s buněčnými kulturami v kontextu pletiv - především
apikálních meristémů, rozdílů mezipoužitými buněčnými liniemi i dalších aspektu týkajících
se především transportu fýohormonů mezi buňkami amezi rostlinnými organy' Po skončení
diskuse předseda komise, prof. opatrný,vyzval přítomné hosty, aby opustili jednací místnost
azahájil neveřejné zaseďáni komise' Přítomní členové komise hodnotili průběh obhajoby jed-
noznačně velmi kladně a předkládaný soubor prací i průběh vlastní obhajoby označovali jako
výjimečný.
Dále předsedavyzva| přítomné členy komise, aby vyjádřili svůj názot v tajném hlasování.
Všech 12 přítomných oprávněných členů komise hlasovalo' všechny odevzdané hlasovací
lístky byly platné, všechny odevzdané hlasy byly kladné. o hlasování byl sepsán protokol,
který všichni přítomní podepsali.
Předseda zahájl| druhou veřejnou část jednáni,v níž vyhlásil výsledek hlasování komise a
informoval přítomné o jejím rozhodnutí podat návrh na udělení titulu ',Doktor.. (PhD.) RNDr.
Janu Petráškovi.

Y Praze dne 18.5.2007

zapsa|a L. Pavlová


