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Zápis z obhajoby doktorské dizertační práce Mgr. Jitky Ortmannové konané dne 18.6.2018 

Obhajo� práce s názvem „lnterac.:tion of plant protein complex Exocvst with proteins involved n 
"' plant immunity se konala v seminární místnosti katedry experimentálni biologie rostlin ,a 

přitomnosti 6 ze 7 jmenovan'(ch členů komise vč.etně školitele, jednoho ,ze dvou oponentů a 

početn�h hostů (viz přiložené prezenCnf listlnyt. Jedllaní vedla předsedkyně komise doc. F. Cvrčkovi. 

S ohledem na přitomné mezinarodní hosty problhalo veřejné jednání v angličtině. 

Po úvodnim představeni uchazečky a čtenů komist přednesl školitel Ooc. Viktor Žársky strufré 
zhodnocení uchazeččina púsobení ve vVZkumném týrnu a jednoznačn� pfedlo!enou práci doporu(il 
k obhajobě. Poté uchazečka pretentoval v'(sledky svého disertačního projektu, adekvátně zasazeré 
do !iršíto kontextu aktuálniho v'(Voje v oboru (o této skutečnosti svédči mimo jiné i to, Ze součástí 

disertat� je také přehledov'( článek s významným spolvautorsk'(m podilem Mgr. Ortmannové 
pubhkovanV v J. txp. Hotany). Jadrem prezentace b\1'( predevs1m e>C"penmentalni vysledky i dost.d 
nepublil.ovaného rukopisu prvoautorského čliinku popisujicfho interakci Exo70 a SNARE v konte>tlu 
obrany ros-tlínn� buňky vůči patogenům. 

S ohledem na to, Ze oponentka dr Burketová se oniluvila z důvodu zahraniční cesty, jeji posudek, 

jednozmčně doporutujicí práci k obhajobě, presentovala předsedkyn� komise. Následně uchateč•:a 

odpověděla na celkem 6 věcných otátek oponentk� a vyjádřila s.e uU ke komentáři týkajícími se 

možnéh:i vlivu 1atek produkovan'(ch baktefiemi na rů.H kořenů a kořenového vlášení. Členové komise 

a pntomnY 2. oponent shledali odpovědi zcela uspokojiV'(mi. Nástedné přednesl svůj rovniž 

Jednoz,učně kladn'( posudék 2. oponent d0<:. Ovečka� ucha.iečka odpověděla na dvě odborné otázky 

vzneset1fr oponéntem k jeho plné spokojenosti. Oba oponentské posudky jsou přiloženy. 

V n.i,v.i,;uji�í Jivé plcntírní di$kusl uchozclka todpo,·ěděla fadu otázek od členů komise a hos1ů 

z pléna, které se týkaly mimo jiné úlohy kalózy v obra1lě vúčl patogenům, role studovan'(<h 

podjedrotek exocystu v depozici kalózy, fenotypu letilní dvojité mutace vamp721 exo70A1. povahy 

komparimentů značen'(ch proteinem E.xo7082 nebo rozdilů v indukci buněčné smrti patogenem u 

různých mutantů (viz pfilo!ené diskusní lístky). Odpověď na některé z těchto otázek přerostla \'e 

velmi dLstojnou odbomou dis.kusi, v níž J. Ortmannová prokázala vynikající orientaci v probtemati�, 

odbornw erudici a pohotové a kreativní myšlení. 

Po tako1če-ní veřejné části obhajoby členové komise na uzavřeném zasedánl s.poleCOě s piitomnYm 

oponMlem krátce prodiskutovali průběh obhajcby a v diskusi s.e shodli, le prace zcela 

bezproblémově splňuje či pfekračuje obvyklé standardy dizertací obhajovaných na PfF. Následrě 
čte nové komise přikročili k tajnému hlasování, v němž všech 6 plitomn'(ch členů komls.e odevtda o 
platné hlasy. Po podpisu protokolu pfedsedkyoě komise ukončila neve1ejnou část zasedání a vefejl)ě 
vyhlásila výsledek. jimi je jednomysln'Ý návť1 na uděleni titulu „Ooktoť' {Ph.O.) Mgr. Jitce 
Or'tmannové. 
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